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مبانی شرعی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی
اردوان ارژنگ
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سجاد رسولی جزی

2

چکیده
اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی بهدرستی ایفای تعهد
نمایند ،هنجارهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته ،تغییرات
گستردهای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد .درواقع نهتنها حقوق
معنوی و دینی شهروندان تأمین نمیشود ،بلکه تضییع هم میگردد .همین امر مسبب ایراد ضررهای
معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است .از سوی دیگر ،با اینکه در برخی موارد ،فرضیۀ مسئولیت
نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده ،همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ،
این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریههای پژوهشی است .به بیان دیگر ،وقتی حکومت یا دولتی
نظام جامعه و ملتی را بهدست میگیرد ،هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح
کالن ،ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم
وضع مقررات و انجام ندادن پیشبینیهای الزم .در پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی
تالش میشود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعدۀ الضرر ،نظریۀ فرض
تقصیر و تضمین حق مدلل شود .با توجه به گسترۀ چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی
و نحوۀ جبران ضررهای معنوی ،این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد
درآورد و چالشهای مرتبط را برای انجام پژوهشهای بعدی معرفی نماید.
واژگان کلیدی :امور فرهنگی ،حقوق معنوی ،دولت ،مسئولیت مدنی.
 .1دانشیار دانشگاه میبد ،یزد-ایران (نویسنده مسئول)
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه میبد ،یزد-ایران

arzhang1345@gmail.com
sajjad75jaze@gmail.com
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مقدمه
با گذر از دورۀ مصونیت مطلق دولت و پذیرش مسئولیت مدنی برای دولتها در نظام
بینالمللی و حقوق داخلی کشورها ،همچنان در برخی حوزهها خأل قانونگذاری و گاه حتی
خأل نظریهپردازی برای پذیرش مسئولیت مدنی دولت و حتی حوزۀ پراهمیت فرهنگ وجود
دارد .در دین اسالم نهتنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیتهای مختلف اخالقی ،دینی و
حقوقی هستند ،بلکه اشخاص حقوقی (خصوصی و عمومی) نیز در قبال اعمال خود
مسئولاند.
در بین نهادهای حقوقی ،دولت مهمترین و بزرگترین نقش را ایفا میکند .با توجه به
دامنۀ حقوق و تکالیف دولت در عرصههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی ،عمرانی،
تعیین مسئولیت این نهاد مهم ،امری ضروری و بایسته است .بر اساس آیات متعدد قرآن
کریم ،نظیر  40سورۀ حج و  164سورۀ آل عمران و بند اول اصل  3و بند سوم اصل 43
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،حکومت در جامعۀ علوى نمىتواند نسبت به امور
فرهنگى متساهل و بیتفاوت باشد؛ یعنی حکومت اسالمى مکلف است نسبت به حفظ و
حراست از فرهنگ اسالمى مردم مسئولیتگرا باشد و باید بر مبنای تعالیم و آموزههای این
دین جهانی از امکانات جامعۀ اسالمى در جهت توسعه و ترویج فرهنگ اسالمی بهطورکامل
بهره ببرد .امروزه عدم پیشبینی راهحلی مناسب برای جبران خسارات ناشی از قصور یا
تقصیر دولت در مدیریت امور فرهنگی باعث شده است تا خأل جدی در صیانت از حقوق
فرهنگی مردم که قطعاً یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه نیز محسوب میشود،
احساس گردد .بنابراین بهنظر میرسد نظام حقوقی کشور بایستی در جهت پاسداری از این
حق ممتاز ملت و نیز جبران خسارتهای ناشی از سوء عملکرد دولت در این حوزه گام جدی
بردارد.
اکنون پرسش این است که اگر دولت به هر دلیلی نتوانست به حفظ و حراست از
فرهنگ اسالمی بپردازد و در اثر آن تسامح و قصور ،ضررهای مادی و معنوی بهبار آید ،با
چه مبنایی میتوان دولت را دارای مسئولیت دانست؟ برای مثال اگر دولت به وظایف خود
طبق اصل  3قانون اساسی عمل نکند (عدم فرهنگسازی سواد رسانهای) و موجب
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ضررهای مادی و معنوی به برخی از اقشار جامعه شود ،بر چه مبنا و سازوکاری میتوان
دولت را دارای مسئولیت مدنی دانست؟ تئوری مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی-
هنری ،نگرش و تحولی تازه در نظام مسئولیت مدنی حقوق ایران محسوب میشود که برای
ایجاد جامعۀ اسالمی متمدن سعی دارد با بهرهمندی از مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت
مدنی دولت ،همچون قاعدۀ الضرر ،فرض تقصیر ،قابلیت انتساب ،تضمین حق و یا اصل
انتظار مشروع ،به تولید و تبیین شروط مناسب برای ضمانت اجرای تعهدات و تکالیف دولت
در امور فرهنگی بپردازد .کمبود پیشینۀ پژوهش ،گستردگی و ظرافتهایخاصِ امور
فرهنگی ،حجم وسیع حوادث فرهنگی و خسارات معنوی موجود در عصر حاضر ،با پیشگیری
و درمان الزم کاسته خواهد شد .با پژوهش حاضر عالوه بر تبیین ضمانت اجرای مسئولیت
مدنی در خصوص تعهدات و تکالیف فرهنگی دولتها ،بخشی از حقوق ملت در امور
فرهنگی و نیز حق بر معنویت و داشتن جامعهای پاک و عاری از مفاسد فرهنگی و اخالقی
احیا خواهد شد.
 .1چیستی امور فرهنگی
در تعریف فرهنگ آمده است« :فرهنگ ،نظاموارهای از باورها و مفروضات اساسی،
ارزشها ،آداب ،الگوهای رفتاری ریشهدار و دیرپا ،نمادها و مصنوعات که ادراکات ،رفتار و
مناسبات جامعه را جهت و شکل میدهد و هویت آن را میسازد» (دبیرخانه شورای عالی
انقالب فرهنگی مصوب  29آذر  .)1386برخی دیگر در توصیف آن میگویند :فرهنگ صرفاً
ابزاری برای رفع نیازهای انسانی نیست ،بلکه فرصتی است که آدمی هویت و توانایی خویش
را برای آفرینندگی و بیان بازیابد .فرهنگ به هریک از ما وسایلی میدهد تا جایگاه خود را
در جهان بیابیم و در برابر اتفاقات واکنش معقوالنهای نشان دهیم .در همۀ کشورها سیاست
فرهنگی باید درعمل با مشکالتی مقابله کند که پیامد نوعی دوگانگی فرهنگی است .امور
فرهنگی در کشورهای درحال توسعه باید همزمان فرهنگ بومی را حفظ کند و توسعه دهد
و نیز شرایط دسترسی به فرهنگی جهانی را فراهم آورد (ژیرار.)9 ،1372 ،
از نظر این پژوهش ،فرهنگ به مجموعهای از بایدها و نبایدها یا هنجارها و
ناهنجاریهایی گفته میشود که برخاسته از ایدئولوژی یا همان باورهاست .اگر نگاه ما به
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جهان صرفاً مادی باشد ،باورهای ما نیز همانگونه خواهد شد (گیدنز .)559 ،1399 ،از این
نظر مجموعۀ بایدها و نبایدهای اسالمی و فقهی بهعنوان فرهنگ دینی و حتی حقوق
معنوی شناخته میشوند .در اینجا مراد از امور فرهنگی ،تمامی سیاستگذاریها ،آئیننامهها،
مصوبات ،اقدامات و فرامینی است که از سوی دولت در امور فرهنگی و هنری صورت
میپذیرد.
 .2چیستی حقوق معنوی
در کشور ما حقوق معنوی در زمرۀ حقوقی است که معانی مختلفی از آن استنباط شده و
بسیاری از علما با مالک قرار دادن تعریف نظامهای غربی از این اصطالح ،آن را مرادف با
حقوق اخالقی و حقوق مالکیت فکری قلمداد کردهاند (آیتی)30 ،1375 ،؛ اما میتوان گفت
از منظر اسالم ،عالوه بر این ،حقهای دیگری نیز برای انسان جعل شده که از دایرۀ شمول
تعریف غربی از حقوق معنوی خارج است (هراشمی شاهرودی)50 ،1382 ،؛ نه حقی مرادف
با حق فکری است و نه میتوان آن را همان حق اخالقی دانست ،بلکه مفهومی اعم از آنها
دارد و برای حمایت از مرصالح معنوی ،فرهنگی و اعتقادی وجود انسان ایجاد شده است
(نظری توکلی .)1393 ،مصادیق تعریف یادشده در برخی مواد و اصول قانونی نظیر اصل 3
قانون اساسی و مادۀ  14قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد .قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران طبق نظریۀ مردمساالری دینی ،عالوه بر حقوق مادی ،حقوق معنوی ملت
(مانند داشتن ایمان ،عقیده و کماالت اخالقی) را نیز مورد توجه قرار داده است و دیگران
(افراد دیگر ،نهادهای اجتماعی ،حکومتی) مکلف شدهاند بسترهای مناسب را برای اعمال
آنها فراهم سازند.
درواقع رشد اخالقی و رعرایت مرصالح آن ،تنها یکی از حقوق معنوی انسان بوده و
مصالح معنوی اعرم از رشرد اخالقی است .بنابراین با درنظر گرفتن متعلقات حقوق معنوی و
فرهنگی ،رایرجتررین تعریف حق معنوی بهعنوان حقی مقابل حق مالی است و منظور از آن،
حقهایی است که به عین و منافع عین تعلق نگیرد (ر.ک .سنهوری1998 ،م ،ج .)278 ،8در
برخی تعاریف فقهی آمده است« :حق معنوی ،حقی است که نه به عین و نه به ذمه تعلق
میگیرد و قرسریم حررق دینی و حق عینی است» (عربادی1421 ،ق ،ج .)196 ،1برخی
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حقوقدانان نیز در تعاریف مشابهی معتقدند« :چنانچه متعلق حق ،عینی از اعیان خارجیه
نباشد یا منفعتی از منافع اعیان یا حق متعلق بره آنهار حرق انتفاعر نباشد ،حق معنوی نامیده
مریشرود» (صفایی .)309 ،1382 ،بدیهی است که اگر حق مرعنوی از اقرسام حرق عینی
باشد ،متعلق این حق ،مادی خواهد بود و این درحالی است که برخی محققان متعلق حق
معنوی را ضررورتاً غیر مادی و اعتباری میدانند (هاشمی ،همان.)340 ،
به نظر ما ،تقسیم روابط حقوقی مالی بره حرق عینی یا دینی نمیتواند ترمام روابرط
حرقوقی و اعتباری را در فقه دربرر گیرد .چرون مواردی از حق مرالی وجرود دارد که نه با
حق عینی تناسب دارد و نه با حق دینی ،ازجمله برخی حقوقی کره مروضوع آنها عمل
حقوقی است؛ مانند حق شرفعه ،خریار ،فسخ ،شررط و اقراله کره نه در تقسیم عین و دین
مریگنجند و نه با حق عینی و دینی سازگاری کامل دارند .بسیاری از فقها با توجه به همین
نرکته ،مرتعلق این اعمال حقوقی را خود عقد میدانند (طباطبائی یزدی1410 ،ق ،ج،1
 .)150-157بنابراین عالوه بر «حق عینی» و «حق دینی» باید قائل بره وجرود حرق
دیگری هم بود که نه در ذیل ملک و نره در ذیل دین قررار مریگیرد و اوصراف و
ویژگریهای حرق را در معنای اصطالحی داراست .برخی از این دسته از حقوق با عنوان
«حق شخصی» یا «الحقوق الشخصیه» یاد کردهاند (محقق داماد.)48 ،1386 ،
برخی دیگر از علما و صاحبنظران برای حقوق معنوی تعبیر حقوق ذهنی و فکری را
بهکار بردهاند (جرعفری لنرگرودی .)227 ،1346 ،در مواردی نیز برای انرتقال این مرفهوم،
در ترکیب «حق معنوی» ترغییراتی داده ،از عباراتی مانند «حق مالکیت معنوی» و «حق
مالکیت فکری» استفاده میکنند (امامی .)193 ،1371 ،باید گفت «حق معنوی ،سلطهای
است که افراد بر یک شیء غیرمادی دارند؛ چه آن شیء ،نتیجۀ تفکر آن افراد براشد ،یا
نرتیجۀ قروۀ تخیل و نوآوری آنها ،یا نتیجۀ فرعالیت ایشان» (کاتوزیان .)9 ،1378 ،بره
مروجب تعاریف یادشده ،حق معنوی سه حوزه را پوشش خواهد داد :الف) حقوق علمی و
ادبی ،شامل تألیفات و انواع فعالیتهای فکری در زمینۀ علمی ،هنری و ادبی ،صرف نظر از
اینکه در چه قرالبی ارائه میشوند؛ اعرم از کتبی ،سمعی و بصری ،در قالب سیدی و
نرمافزار و غیره.
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ب) حقوق تجاری ،شرامل اعتبار ،اسرم و عالئم تجاری.
ج) حقوق صنعتی ،شامل ثبت اختراعات ،مدلهای صنعتی ،اشکال بستهبندی و طرراحی
و غیره.
در مجموع باید گفت مرعنای پیشگفته از جامعیت الزم نسبت به مصادیق حق معنوی
بررخوردار نریست؛ خرصوصاً که نسبت به دامنۀ مفهومی و مصداقی حرق فرکری نیز اتفاق
نظر وجود ندارد و برخی آن را یک حق شخصی میدانند (محقق داماد .)48 ،1386 ،در این
پژوهش ،حقوق معنوی شهروندان همان حق برخورداری از جامعۀ پرارزش و عالی اسالمی
است.
 .3رویکرد مکتب اسالم به فرهنگ
چون فرهنگها متأثر از ایدئولوژیهای متفاوت هستند ،به همین دلیل نگاه دینی به
فرهنگ با نگاه غیردینی تفاوتهای فراوانی پیدا میکند .در این راستا پیرامون رویکرد اسالم
توضیحاتی ارائه میشود.
فرهنگ اسالمی عبارت است از مجموع اعتقادات ،اندیشهها ،اخالقیات ،ارزشها،
الگوهای رفتاری ،سنن و عادتهایی که ریشه در قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت دارد.
فرهنگ لیبرالی ،موکول به مردمداری است و فرهنگ اسالمی عالوه بر مردمداری معطوف
به مردمسازی نیز میباشد .بنابر مبانی بینشی اسالم ،دولت برآمده از دین در برابر دین و
اعتقادات مرردم مرسئول است و بر همین مبنا وظرایفی دارد .دسرتکم بره دالیل زیر
حراکم اسالمی نمیتواند نسبت بره ایرمان و اعتقادات مردم بیطرف باشد:
الف) دولت دینی مدیون اسالم است و مشروعیت و اقتدار او تابع پیروی از اسالم اسرت.
هرمچنین در تمامی گونههای حکومت در اسرالم ،دولت در بررابر دین و اعرتقادات مرردم
مرسئول است و وظایفی برعهده دارد.
ب) حاکمان اسالمی زمانی میتوانند به نام اسالم حکومت کنند که باور مردم نسبت به
اسرالم پابررجا باشد و مردم به اسالم معتقد براشند؛ چرراکه برستر اجررای احرکام مردم
هستند و اگرر قررار باشد مردم به دین و احکام اسالمی اعتقاد یا برای عمل آمادگی نداشته
باشند ،به هیچ عنوان امکان حکومت اسالمی در این جامعه میسر نیست.
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ج) دیرن اسرالم برا تروجه به جامعیتی که دارد ،دارای کارویژههایی است که حاکم
اسالمی با بهرهوری از آن قادر خواهد بود نظام اجتماعی را سامان بخشد و برای اهداف
اساسی حکومت ،مردم را در صحنه نگه دارد .برنابراین در این نگاه ،حتی اگر حاکم اسالمی
فاقد شرایط اصلی خود باشد ،مصالح حکومت ایجاب میکند نسبت به ایمان و اعتقاد
جامعهای که میخواهد بر آنان حکومت کند ،بیطرف نباشد.
اگرچه نظریۀ لیبرال دموکراسی بر اساس اصل اصالت لذت ،حکومت را اساساً و منحصر ًا
موظف به ادارۀ بهینۀ جامعه و تأمین نیازهایی چون رفاه ،امنیت و آزادی میداند و تأکید
میکند که هیچ دولتی نمیتواند در مقام آموزگار ،مفهوم خاصی از خیر و سعادت را در میان
مردم تبلیغ کند ،از این منظر ،وظیفۀ حکومت چیزی بیش از ایفای نقش خادم ،نگهبان ،مدیر
و داور در جامعه نیست .درمقابل ،نظریۀ مردمساالری اسالمی بر اساس اصل اصالت کمال،
هدایت اخالقی جامعه از طریق بسط و ترویج فضایل اخالقی در میان آحاد مردم ،پرورش
ابعاد معنوی افراد و در یک کالم ،ایجاد حیات طیبه برای فرد و جامعه را وظیفه و مأموریت
اصلی حکومت میداند (معمار .)1387 ،ضمن اینکه نسبت به رفع نیازهایی چون رفاه ،امنیت
و آزادی بیتفاوت نیست ،اما اینها را مقدمه و وسیلهای برای دستیابی حکومت به رسالت
اصلیاش میداند ،نه غایت و هدف حکومت.
 .4امکانسنجی مسئولیت مدنی دولت
اصل مسئولیت بهطور کلى در روابط خصوصى افراد جامعه امر پذیرفتهشدهاى است و
ناشى از اصل عدالتخواهى و اخالق فردى و اجتماعى و اصول و قواعد حقوقى است و این
اصل حکم مىکند که هرکسى به دیگرى ضررى وارد کند باید از عهدۀ جبران خسارت آن
برآید .اما سخن این است که آیا در مورد سازمانهاى عمومى هم مىتوان این اصل را
پذیرفت؟ بهطور کلى نظریۀ مسئولیت مدنى دولت اندیشۀ جدیدى است و تا نیمۀ نخست
قرن نوزدهم میالدى بر اساس مقررات اغلب کشورهاى جهان ،خسارتهایى که از ناحیۀ
دولت متوجۀ اشخاص مىشد ،غیرقابل جبران بود و این اصل عدم مسئولیت را نتیجۀ
منطقى اصل حاکمیت دولت مىدانستند .درواقع بر این باور بودند که اصل حاکمیت مطلق با
جوابگویى دولت و جبران خسارت از جانب او منافات دارد .ولى با توسعه و تحول اندیشههاى
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حقوقى ،حقوقدانان عدم مسئولیت مدنى دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند؛
بهگونهای که امروزه تقریبا در تمامى کشورها مسئولیت مدنى دولت پذیرفته شده است
(زرگوش ،1389 ،ج.)151 ،2
 .1.4دیدگاه مخالف

انگارهای وجود دارد که مسئولیت مدنی دولت را برنتافته ،به این دلیل که درنظر گرفتن
این نوع مسئولیت برای دولتْ تالی فاسدی دارد و اگر برای هر عملِ شخص دولتی بخواهیم
مسئولیت حقوقی قائل شویم ،دیگر هیچ فردی حاضر به پذیرش مسئولیتهای دولتی و
حکومتی خصوصاً در امور فرهنگی نخواهد بود و جامعه دچار اختالل بیشتری خواهد شد
(یزدانیان .)1394 ،بنابراین میبایست با استناد به قواعدی همچون احسان ،اضطرار ،تحذیر و
قوۀ قاهره ،دولت را به معنای عام از پذیرش مسئولیت مدنی معاف دانست (علیشاهی،
.)1396
برخی با اشاره به تازه بودن پذیرش نظریه مسئولیت مدنی دولت و اینکه اغلب دولتها
تا نیمۀ اول قرن نوزدهم میالدی مسئولیت دولت را قبول نداشتند و آن را از نتایج منطقی
اصل حاکمیت دولت میدانستند ،دربارۀ استدالل حقوقدانان نوشتهاند« :اصل حاکمیت
مطلق دولت ،با جبران خسارت منافات دارد و دولت که حاکمیت مطلق در تمام امور دارد،
نمیتواند و نباید جوابگوی اعمالی باشد که به نام حاکمیت انجام میدهد» (عبدالحمید،
 .)26 ،1375این استدالل در مادۀ  11قانون مسئولیت مدنی مصوب  1339نیز مورد قبول
واقع شده است؛ بهگونهای که در قسمت آخر این ماده آمده است« :در مورد اعمال حاکمیت
دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بهعمل
آید و موجب ضرر دیگری شود ،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
بنابراین نمیتوان دولت را که بر پایۀ حق حاکمیت و بهرهمندی از اقتدار خود در انجام
وظایف ذاتی مایۀ خسارت به فرد یا گروهی شده ،مسئول جبران آن شمرد؛ چراکه وقوع خطا
و زیان الزمۀ عادی کار دولت در هریک از قوا و دستگاهها است (مرتضوی.)111 ،1396 ،
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 .2.4نقد دیدگاه مخالف
در پاسخ نگرش مخالف گفتهاند ،البته نفی مطلق مسئولیت دولت ،ادعای بیدلیل و فاقد
وجاهت است .اما پذیرش اجمالی آن ،و آنهم در صورت اهمال و کوتاهی و در فرض ترک
وظیفه ،در قالب مسببیت و یا مباشرت ،از اموری است که از پذیرش آن گریزی نیست.
گرچه ممکن است مسئولیت کیفری او مورد تردید و مناقشه باشد ،اما مسئولیت مدنی وی
مدلل و موجه است .دولت را نیز همانند هر فردی که به دیگران خسارتهای مادی و
معنوی بزند در ایراد خسارت سهیم و دارای مسئولیت مدنی میدانیم و از این قاعده مستثنی
نیست؛ چراکه از منظر اسالم ،دولت مسئول نمیتواند نسبت به امور فرهنگی ،متساهل و
بیتفاوت باشد (اصل  3قانون اساسی).
گفتنی است که اصل عدم ضمان در موارد اعمال حاکمیت ،از نگاه حقوقی با اشکال
مواجه است؛ چراکه اگر تأمین منافع عمومی توجیهکنندۀ عدم مسئولیت در اعمال حاکمیت
باشد ،در برابر آن یکسانی همگان در مقابل هزینههای عمومی اقتضا میکند هرگاه از کاری
که دولت به هدف برآوردن منافع عمومی صورت دهد عدۀ خاصی زیان ببینند ،ضرر نیز باید
در میان همه توزیع شود و راه آن نیز جبران خسارت زیاندیدگان از سوی دولت است.
افزون بر این ،نفی ضمان در اعمال حاکمیت ،به گسترش لجامگسیختگی در بهرهجویی از
قدرت میانجامد و ابزار خطرناکی به مأموران و اشخاص دولت میسپارد تا در برابر بخش
قابلتوجهی از إعمال زیانبار خود مصونیت یابند و این امر چیزی جز اباحۀ زیانرساندن به
دیگران نیست؛ امری که با مبانی مسئولیت مدنی و ادلۀ نفی ضرر ناسازگار است .ازهمینرو
است که برخی مالحظات زیادی را متوجۀ بخش پایانی مادۀ  11قانون مسئولیت مدنی
میدانند .اگرچه بین امور حاکمیتی و تصدیگری دولت فرق گذاشته شده ،اما امروزه این
تمایز رنگ باخته است و بههرحال بخش عمدهای از کارکردهای کنونی دولتها خودبهخود
از موضوع اعمال حاکمیتی بیروناند و یا صرف إعمال حاکمیت نمیتواند مانع ثبوت ضمان
باشد (غمامی.)115 ،1376 ،
از سوی دیگر با صرف نظر از دلیلهای عام مثل قواعد فقهی اتالف ،الضرر ،تسبیب و
دالیل خاص مثل ضمان خطای قاضی (اصل  171قانون اساسی) که بر ضمان اقدامات
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زیانبار دولت داللت میکنند ،نوع نگاه به خاستگاه حکومت و مشروعیت آن یا تصرفاتش
میتواند ثبوت ضمان را در همه یا بخشی از اقدامات دولت بهعنوان یک سیاست و قانون
ممکن سازد (مرتضوی ،همان.)386 ،
پس این قول که أعمال قوۀ مقننه و نمایندگان مجالس قانونگذاری و فرهنگی در شمار
اعمال حاکمیت و مصون از تعقیب است و درنتیجه اگر به دلیل سخن یک نماینده یا
تصویب یک قانون ،زیانی متوجۀ دیگری شود ،زیان قابل جبران نیست ،امری کلی و عام
نیست (همان .)383 ،به بیان دیگر اگرچه مسئوالن دولتی حق دارند که در مقام انجام
وظایف خود ،آزادی و مصونیتهایی داشته باشند ،اما آنها نمیتوانند از حقوق خود
سوءاستفاده نموده ،با ارتکاب خطاهای انضباطی و نقض آئیننامههای داخلی ،به نحو
غیرمتعارف ،مسبب و مباشر ایراد خسارتهای معنوی و فرهنگی گردند (زرگوش ،همان،
.)151
البته بنابه نظر برخی حقوقدانان هرگاه اشخاص عمومی به اعمال تصدی ،خدماتی و
اقدامات مشابه اشخاص خصوصی بپردازند ،مانند صادرات و واردات کاالها ،مخصوصاً
کاالهای فرهنگی ،خدمات رفاهی و ارتباطی و اینترنتی ،هدف و قصدشان اعمال حاکمیت و
اقتدار ملی و حکومت نیست ،بلکه روابطشان با مردم ازجمله رابطۀ مسئولیت مدنی دولت
همانند اشخاص خصوصی تابع قواعد حقوق خصوصی است .زیرا در این موارد بهکارگیری
قواعد استثنایی حقوق عمومی مبنای واقعی خود را ازدست داده است و با عدالت و تساوی
اجتماعی سازگاری ندارد (کاتوزیان.)17 ،1377 ،
 .5مبانی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی
 .1.5مبانی فقهی
 .1.1.5قاعدۀ الضرر

طبق مفاد این قاعده ،انجام هرگونه امور فرهنگی مضر و یا استفاده از رسانهها و ابزار
تبلیغاتی ساده و مدرنی که به خود شخص یا دیگران زیانی برساند ،یا به هر روشی سبب
اذیت و آزار شهروندان گردد یا آنان را در تنگنا قرار دهد ،ممنوع است .درواقع به موجب مفاد
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این قاعده که مستند به روایت «الضرر و الضرار فیاإلسالم» (کلینی ،1366 ،باب ضرار)
است ،هرگونه ضرر نفی شده است؛ خواه نفی ضرر حکمی باشد ،خواه موضوعی .چراکه هم
حکم ضرری از نظر شارع مقدس منفی است و هم موضوعی که در خارج موجب ضرر
خواهد شد .در بعضی از روایات وارده بر نفی ضرر ،نفی موضوعی ضرر نیز آمده است .در
خصوص معنا و مفهوم ضرر نیز باید گفت با توجه به موارد استعمال واژۀ ضرر ،گاهی در
معنای قراردادن دیگری در تنگنا و مشقت بهکار میرود که خود حاکی از نوعی ضرر معنوی
است که سمرهبن جندب بر مرد انصاری وارد میکرده است (شریعتی ،1393 ،ج-297 ،1
 .)288برخی آن را ضد نفع (ابن منظور1409 ،ق ،)324 ،بعضی عدم نفع ،گروهی نقض در
حق (طریحی )333 ،1367 ،و دستهای سوء حال تفسیر نمودهاند .راغب اصفهانی پس از
آنکه ضرر را به سوء حال معنا میکند ،مینویسد :سوء حال ممکن است به دلیل قلت علم و
فضل در نفس انسان یا به علت فقدان عضو یا نقص آن در بدن یا ناشی از نداشتن مال و
آبرو باشد (راغب اصفهانی ،بیتا .)300 ،غرض آنکه هرکدام از معانی در ضررهای معنوی و
فرهنگی قابلیت استناد دارد.
باید افزود که قاعدۀ الضرر در مقام بیان یک حکم تعبدی نیست ،بلکه یک قاعدۀ
عقالنی است که بهمنظور اجرای عدالت اجتماعی و رفع هرگونه ظلم و تجاوز کاربرد دارد
(موسوی خمینی143 ،1387 ،؛ نراقی1408 ،ق.)320 ،
اگر اقدامات دولت به هر دلیلی به ایراد ضررهای معنوی به شهروندان منجر شود ،طبرق
این قاعده باید دولت در قبال أعمال خود پاسخگو باشد؛ هرچند زمان حاکمیت و مسرئولیتش
منقضی گردد ،خصوصاً اگر در اثر عدم توجه کافی به امور فرهنگی باشد .برای مثال اگرر در
یک دولت به دلیل عدم توجره کرافی در برهکارگیری مسرئوالن متعهرد بره مبرانی انقرالب
اسررالمی ،مراسررمهای فرهنگرری (نظیررر برخرری جشررنوارهها) برگررزار شررده کرره بسرریاری از
هنجارشکنیها ،ترویج سبک زندگی غیراسالمی ،کوچکشرماری ارزشهرای دینری و ملری،
عادیسازی ارتباط با نامحرم ،عشوهگری و انجام حرکات موزون با موسریقیهای غیربرومی
و ...دستاورد آنها بوده ،این خود ضرری بزرگ بر پیکرۀ فرهنگ چه در بُعد فرردی و چره در
بُعد اجتماعی است .به این علت که درنهایرت منجرر بره ایرراد ضررر و زیانهرای معنروی و
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فرهنگی بسریار مخربری نظیرر قبحشرکنی گناهران اجتمراعی در مرأل عرام ،رواج تروهین و
بیاحترامی ،حرمتشکنی ،افسردگی و ازهم پاشیدن بنیان برخی از خرانواده میشروند و اگرر
همچنان بهدرستی پیشبینی،کنترل و جلوگیری نشوند ،باقی خواهنرد مانرد .بایرد مسرئولیت
مدنی بهکارگیری وزرا یا نمایندگان و معاونران ناکارآمرد و اقداماتشران را در هرر سره حروزۀ
تقنینی ،قضایی و اجرایی به تفکیک و به میزان ایراد ضرر برعهدۀ دولت و حکومت دانست و
آنها را با إعمال قاعدۀ الضرر به نحو تضامنی مکلف به رفرع ضررر و جبرران خسرارتهای
ناشی از آن زیانها نمود (رستمی.)69 ،1388 ،
 .2.1.5قاعدۀ تسبیب

به موجب این قاعده که مبنای مادۀ  331قانون مدنی است ،هرگاه شخصی با انجام
فعلی مثبت یا ترک فعل ،زمینۀ ورود خسارت به افراد جامعه را فراهم نماید ،تحت عنوان
سبب ،ضامن جبران خسارات وارده به زیاندیدگان است .بر اساس قاعدۀ یادشده میتوان
شرایط زیر را برای مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی نام برد :الف) فعل مثبت .یعنی
انجام هر عملی که مقدمۀ ورود خسارتهای معنوی و فرهنگی گردد .تفاوت فعل مثبت در
اینجا با قاعدۀ اتالف در این است که در اینجا بین انجام فعل و حادثۀ زیانبار واسطهای
وجود دارد و معموالً با فاصلۀ زمانی همراه است .ب) فعل منفی .همان ترک فعل یا عدم
انجام هر عملی است که بهعنوان وظیفه برعهدۀ مرتکب بوده است .از نگاه اسالم دو وظیفۀ
کلی برای حکومت مطلوب اسالمی تعریف میشود :اول وظایف و کارکردهای عمومی ،اولیه
و بدیهی همۀ حکومتها مانند تأمین بهداشت ،امنیت ،رفاه و ...دوم ،بسط و ترویج فضائل
اخالقی ،اعتالی ابعاد معنوی آحاد جامعه و در یک کالم انسانسازی ،هدایت جامعه به سوی
کمال و تأمین مصالح فردی و جمعی مردم .بهنظر میرسد این اصلیترین وظیفۀ حکومت
اسالمی باشد (جمالزاده .)51 ،1389 ،ج) لزوم تقصیر و لزوم انتساب عمل به فاعل .تا
شخص عملی غیرمجاز انجام ندهد یا عهدهدار وظیفهای نباشد ،فعل و ترک فعل وی را
نمیتوان بهعنوان تسبیب منجر به مسئولیت مدنی دانست.
برخی از فقها این قاعده را ضمن قاعدۀ اتالف تبیین کردند و معتقدند ،در اتالف ،فرد
بهطور مستقیم و حتی در مواردی بدون تقصیر در ایراد ضرر و تلف نقش دارد؛ اما به موجب
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مفاد این قاعده ،فرد مسبب تلف و ضرر ،بهطور غیرمستقیم و با واسطه منجر به ایراد ضرر
شده ،دارای تقصیر است (محقق داماد)120 ،1391 ،؛ هرچند برای تحقق مسئولیت مدنی
ناشی از امور فرهنگی ،تقصیر دولت الزم نیست ،اما انتساب عمل و حادثۀ زیانبار فرهنگی
به دولت الزم و ضروری است.
در حقوق مدنی و مسئولیت مدنی برخالف حقوق جزایی و مسئولیت کیفری ،موارد
زیادی دیده میشود که یک فرد برای جبران خساراتی که در ایجاد آنها دخالتی نداشته،
مکلف به رفع ضرر شده است .چنین مسئولیتی (مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت ناشی از
فعل غیر) اگرچه خالف اصل است ،اما وجود برخی مصالح اجتماعی و حقوقی ،اقتضای
وجودی چنین مسئولیتی را موجه میسازد (کاتوزیان .)226 ،1369 ،یکی از مبانی مسئولیت
مدنی ناشی از عمل دیگری همین قاعده موردبحث است و میبایست اشاره کرد که این نوع
مسئولیت دارای اقسام گوناگونی است .یکیاز اقسام مسئولیت مدنی ،مسئولیت متبوع ناشی
از عمل تابع است که وجود این نوع مسئولیت را در منابع دینی و فقهی نیز میتوان یافت.
برای مثال ،سنت معاشرت و إعمال اقتدار پیامبران و امامان معصوم (ع) و پذیرش
مسئولیتهای مدنی کارگزاران و نمایندگان خویش در ایراد ضررهای مادی یا معنوی به
افراد جامعه را میتوان حمل بر وجود مسئولیت مدنی متبوع در حقوق اسالم دانست
(یزدانیان .)36 ،1391 ،البته این نوع مسئولیت در متون دینی و فرهنگی با عنوان مسئولیت
مدنی شخص آمر مطرح میشود که فروض مختلفی در مورد آن قابل تصور است :اجتماع دو
مباشر ،اجتماع دو یا چند سبب ،و اجتماع سبب و مباشر در ایراد ضررهای معنوی (ر.ک.
عباسلو.)67 ،1394 ،
 .2.5مبانی حقوقی
 .1.2.5مبنای تقصیر

مطابق مفاد مواد  951و  952و  953قانون مدنی ،تقصیر شامل تخلف نمودن از تعهد و
التزام قانونی یا قراردادی و همچنین تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخالف رفتار
متعارف گفته میشود .بر اساس این مبنا و نظریه ،مسئولیت اشخاص تنها در صورتی محقق

14



نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،پايیز و زمستان 98

میشود که ایجاد خسارت ناشی از تقصیر و خطای فاعل فعل زیانبار (در بحث ما دولت)
باشد .این مبنا توجه زیادی به فاعل فعل زیانبار دارد .این نگرش برای احراز ارتکاب تقصیر،
وضعیت شخصی و درونی فرد مرتکب را درنظر میگیرد .بنابراین شخص مجنون را در قبال
خساراتی که بهبار میآورد ،نمیتوان مسئول دانست .به بیان دیگر ،ارتکاب تقصیر از جانب
شخص فاقد شرایط و اوضاع درونی بهنجار ،همچون فرد فاقد بلوغ ،عقل و اختیار موضوعاً
منتفی است .با إعمال این مبنا ،پس از مدت کمی مشخص شد در بسیاری از مواقع،
خسارات بدون جبران باقی میماند و مآالً بسیاری از افراد مسئولیت مدنی نخواهند داشت.
فضای حاکم بر تلقیها ،برای جبران نقصها به معیارها و مالکهای نوعی و عرفی متمایل
شد .یعنی برای احراز ارتکاب تقصیر یک شخص ،باید فعل او را با فعل یک شخص متعارف
(پدر خوب خانواده) سنجید .بهعبارتی ،اگر خالف رفتار یک شخص متعارف عمل شده باشد،
ب دارای مسئولیت فرض
آن عمل عرفاً قابل مالمت و سرزنش کردن است و شخص مرتک ْ
میشود (قاسمزاده)25 ،1372 ،؛ در این نظریه اثبات رابطۀ سببیت میبایست از سوی
زیاندیده صورت گیرد.
عامل زیان میتواند ثابت نماید زیان وارده در اثر خطای زیاندیده و یا قوۀ قاهره بوده
است و در صورت اثبات از مسئولت مدنی معاف میگردد .این مبنای مسئولیت بهعنوان
سیاست اصلی مسئولیت مدنی در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان مانند مادۀ  1382قانون
مدنی کشور فرانسه پذیرفته شده است (بابایی .)132 ،1394 ،این نظریه بر احترام گزاردن بر
آزادیها و اعمال حقوق فردی تکیه دارد و بر همین اساس چنانچه افراد طبق آزادیهای
أعمال خود به دیگران خسارت وارد نمایند ،مسئولیتی در قبال زیاندیده ندارند .بلکه
مسئولیت مدنی به شرطی ایجاد میشود که افراد از آزادی خود فراتر رفته ،با بیاحتیاطی و
تقصیر یا أعمال خالف مقررات ،موجب ایراد خسارت به دیگران شوند.
پس از گذشت مدتی ،عیوب و نقصهای این نظریه آشکار گردید .وجود مشکالتی نظیر
طوالنی بودن دادرسیها ،هزینههای سنگین دادرسی ،ناتوانی زیاندیده در اثبات تقصیر
فاعل فعل زیانبار و جبران نشدن بسیاری از خسارات ،به شکلگیری مبنای دیگری با
عنوان خطر یا ریسک منجر شد .در خصوص این مبنا برای بحث ما یعنی مسئولیت مدنی
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دولت در امور فرهنگی باید گفت که شایسته نیست این نظریه را مبنای بحث قرار داد ،چون
اوالً امروزه عیوب این نظریه بیشتر از نفعش است و زیاندیدگان برای اثبات تقصیر دولت و
نهادهای دولتی که متولی امور فرهنگی هستند ،اقدامات بسیار مشقتآور و پرهزینهای را
میبایست انجام دهند و ثانیاً طبق مصاحبهای که از برخی افراد زیاندیده (تعدادی از
خانوادههای شهدا و جانبازان در سال  )1396بهعمل آمد ،مشخص شد که آنها با
پیشفرض قراردادن این نظریه ادامۀ دادخواهی از دولت را در محاکم متوقف کرده و از
حقوق خویش صرفنظر نمودهاند .همین امر برخی از نهادهای فرهنگی و دولت را در ایراد
ضررهای فرهنگی و معنوی جسورتر کرده است .بررسی و مطالعۀ مبانی و نظریات بعدی،
این ادعا را ثابت میکند.
 .2.2.5مبنای خار

اگر در مبنای تقصیر اصل بر برائت است ،تازمانی که تقصیر از سوی زیاندیده ثابت
نشود مسئولیتی هم ایجاد نمیشود .در این مبنا اصل بر مسئول بودن است و تا زمانیکه
مسئول نتواند بیگناهی و عدم تقصیرش را ثابت کند ،مکلف به جبران خسارات زیاندیده
است .یعنی مسئولیت اشخاص در مقابل خسارات ناشی از اموال و اشیای تحت حفاظت
آنها نیز ایجاد میشود .بر اساس این نظریه ،معیار و مبنای مسئولیت مدنی فعالیتی است که
ایجاد خطر مینماید ،نه ارتکاب تقصیر .یعنی هر شخصی که در اثر فعالیت خود باعث بروز
خطری شود و با محیط خطرناکی که ایجاد کرده به دیگری زیان وارد آورد ،مسئول است و
الزماست جبران خسارت نماید .چنان که پیشتر نیز گفته شد ،در این مبنا بیشتر بر وجود
ضرر و فعل زیانبار تأکید میشود .ریشههای این نوع مبنا را در برخی متون فقهی هم
میتوان یافت (لطفی .)34 ،1393 ،مطابق این نظریه زیاندیده تنها باید ورود خسارت و
رابطۀ سببیت بین فعل فاعل و ایراد خسارت را ثابت نماید تا بتوان فاعل را مسئول دانست.
با وجود این ،نوع مسئولیت بدون تقصیر (مبتنی بر خطر یا فرض تقصیر) هزینهها و اطالۀ
دادرسیها کاسته شد و اثبات رابطۀ سببیت بین فعل فاعل و ایراد خسارت برای زیاندیدگان
نیز مسلماً به دلیل فرض تقصیر آسانتر بود ،اما به دلیل تسریع در رسیدگیها و عدم دقت
کافی در مسئول شناختن اشخاص دچار عیوبی مثلِ تعطیلی و رکود کارخانهها و
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صنایعتولیدی شد و مانع بروز نوآوریها گردید .به این صورت که اشخاص به دلیل ترس از
مسئول شدن حاضر به ایجاد کارخانهها ،ماشینآالت صنعتی و خودرویی نمیشدند .در برخی
از قوانین نظیر مادۀ  1قانون بیمۀ اجباری وسایل نقلیۀ موتوری مصوب  1347نمونههایی از
این نظریه دیده شده است .در خصوص ارتباط این مبنا با بحث ما در پژوهش حاضر باید
گفت نمیتوان بهطور مطلق این نظریه را پذیرفت ،چراکه عیوب آن دامنگیر عموم مردم
خواهد شد .فرض کنید شخصی حاضر به داوطلب شدن برای بهعهده گرفتن مسئولیتهای
دولتی و حکومتی نشود که در این صورت مشکالت دیگری بهوجود خواهد آمد.
به بیان دیگر اگر این مبنا را بهطور مطلق در مسئولیت مدنی دولت بپذیریم و هر مسئول
حکومتی و دولتی را چه مرتکب تقصیر بشود و چه نشود دارای مسئولیت مدنی بدانیم ،آنگاه
کسی حاضر به پذیرش چنین مسئولیتهای سنگینی نمیشود .شایسته است با انجام
پژوهشهای تخصصی دیگری بین فروض مختلفِ این بحث تفکیک قائل شده ،حکم هر
واقعه مشخص گردد.
با إعمال این نظریه در مسائل فرهنگی و معنوی جامعه ،بسیاری از اشخاص تمام
امکاناتی را که در اختیار دارند بهکار خواهند گرفت تا از ایجاد محیطهای فرهنگی خطرناکر
هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازیر برای اقشار گوناگون و آسیبپذیر جامعه
جلوگیری نمایند و یا حداقل اقدامات و پیشبینیهایالزم را برای دفع و رفع این مخاطرات
پرآسیب بهعمل آورند .برای مثال اگر شخصی به دلیل آسیبهای فرهنگی برخی تصمیمات
و عملکردهای مسئوالن امر نظیر وزارت ارشاد ،زندانی شده باشد و همان شخص پس از
آزادی دوباره به سراغ همان جرم فرهنگی برود ،نشانگر این است که مسئوالن فرهنگی
مربوطه بهدرستی وظایف و تعهدات خویش را انجام ندادهاند و یا دچار تسامح و یا تقصیر
شدهاند .در این صورت اگر ضمانت اجراهای کارآمدتری برای تکالیف و تعهدات آنها تولید
و تبیین شوند ،نهتنها از تضییع حقوق فرهنگی شهروندان جلوگیری بهعمل میآید ،بلکه با
سیاستگذاریهای مناسب و اجرای برنامههای فرهنگی به صورت منظم و هدفدار ،حقوق
فرهنگی اقشار مختلف مردم تأمین شده ،امنیت فرهنگی و روانی جامعه دوچندان خواهد شد.
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 .3.2.5تضمین حق

این نظریه برای حقوق زیاندیده و تضمین آن از سوی قانونگذار اهمیت بیشتری قائل
است .طبق این مبنا ،هر شخص حق دارد که در محیط اجتماعی خود ایمن و با آرامش
زندگی کند و حقوق او تضمین گردد .هیچ شخصی حق ندارد حقوق ،آرامش و سالمتی افراد
را در محیطهای اجتماعی بهخطر اندازد .به همین دلیل به محض اینکه حقوق اجتماعی
افراد ازبین رفت و زیانی وارد شد ،عامل زیان به جبران زیان ملزم میشود و دارای مسئولیت
مدنی است.
این نظریه مبنای تشخیص مسئولیت مدنی را اثرپذیر و دنبالهرو عوامل اجتماعی،
فرهنگی ،عرف و اصول بدیهی هر جامعه میداند .این عوامل در سالهای اخیر همراه با
پیشرفت جوامع انسانی ،پیچیدهتر و مسئلهسازتر شدهاند .باورمندان این دیدگاه میگویند
تحوالت اجتماعی و فرهنگی دنیای کنونی ایجاب میکند که نهادها و اشخاص اثرگذار
جامعه ،افراد عضو خود را در مقابل حوادث و خطرهای اجتماعی ،فرهنگی و معنوی حمایت
کنند.
برخی حقوقدانان اظهار داشتهاند« :هرچند نظریۀ تضمین حق در ایجاد مسئولیت مدنی
نقش مؤثری دارد اما چون در هریک از این نظریات حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد و این
نظریه نیز همانند مبنای خطر و تقصیر بهطور انحصاری نمیتوانند مبنای مسئولیت قرار
گیرند» (کاتوزیان .)224 ،1374 ،به نظر این گروه ،آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است
و این مبانی ،ابزارهای منطقی و وسایل دستیابی به هدف بهشمار میروند.
اگر این نظریه با قوانین حمایتی و آرای قضایی توسعه یابد در مقام اثبات ادعای این
پژوهش ،بسیار مفید است 1.به موجب این نظریه میتوان گفت مسئوالن دولتی مکلفاند
حقوق فرهنگی و معنوی افراد حاضر در جامعۀ خود را فراهم نموده ،برای مقابله با اقداماتی
که فضاهای مختلف ،ارزشها و اصول مسلم جامعۀ اسالمی را به سخره گرفته یا متزلزل و
 .1دادنامۀ صادره از شعبۀ  101کیفری  2شهرستان میبد ،در مورد عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی و مجازات جایگزین در امور
فرهنگی و دادنامۀ صادره از شعبۀ  101کیفری  2همان شهرستان ،مبنی بر مجازات جایگزین در خرید بستههای آموزشی در امور
فرهنگی در مورد رانندگی بدون پروانۀ رسمی.
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بیاهمیت جلوه میدهند ،ضمانت اجراهای مناسبی مثل الزام به خرید و تحویل لوازمالتحریر
به اقشار کمدرآمد یا تأسیس کتابخانه در مناطق محروم و یا الزام مجرم به مطالعه و تحقیق،
بهکار گیرند؛ درغیر اینصورت ،خودْ ضامن خسارتهایی خواهند بود که از هنجارشکنیها و
نقض حریمهای مسلم دینی مانند حیا ،عفت ،غیرت ،سبک زندگی اسالمی ،عبادت دانستن
خدمترسانی به همنوعان و اربابان رجوع در ادارات ،قبح شایعهپراکنیها و بسیاری از
گناهاناجتماعی ،به عموم افراد جامعه وارد میآید (رسولی جزی .)103 ،1398 ،نمونۀ واضح
این بیان را در حوادث فرهنگی شهر تهران با عنوان کشف حجاب دختران انقالب در تاریخ
 6دی  1396میتوان مثال زد که بهدنبال آن مقام معظم رهبری در تاریخ  17اسفند 1396
فرمودند« :منطقِ دادنِ حق انتخاب در این باره به مردم نادرست است و [دشمنان] آنهمه
هزینه ،فکر و تبلیغات کردند که در نتیجۀ آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار
روسری از سر بردارند و همه تالشهایشان در این نتیجۀ کوچک و حقیر خالصه شد که
این ،مسئلهای نیست ،و نظام اسالمی با فردی که در خانۀ خود و در مقابل نامحرم حجاب
ندارد ،کاری ندارد ،اما کاری که در مأل عام انجام میشود در واقع کار و تعلیم عمومی است
و برای نظام برآمده از اسالم ،تکلیف ایجاد میکند .کار حرام ،بزرگ و کوچک ندارد و آنچه
حرام شرعی است ،نباید به صورت آشکار انجام شود ،زیرا شارع اسالمی بر حکومت تکلیف
کرده مانع انجام حرام علنی شود» .این تکلیف برای حکومت به آن علت که از سوی شارع
مقدس وضع شده تکلیف شرعی دولت است (مثل آیۀ  125سورۀ نحل) و اگر حکومت به
این تکلیف عمل نکرد ،مشروعیت خویش را ازدست خواهد داد .از این نظر که اصول اولیۀ
قانون اساسی نیز این شریعت را رسمی دانسته ،پس جلوگیری از تضییع حقوق فرهنگی
شهروندان که در اینجا منظور حق برخورداری از جامعۀ ایمن و باکماالت است ،تکلیف
قانونی دولت نیز میباشد .درواقع شارع مقدس دولت را مکلف کرده تا با امور فرهنگیِ ضد
دین که موجب ازبین رفتن امنیت فرهنگی و روانی جامعۀ اسالمی است ،مقابله نماید
(همان.)62 ،
یعنی اگر مسئوالن حکومتی خصوصاً متولیان امور فرهنگی و معنوی جامعه نهتنها اقدام
به ممانعت و جلوگیری از هنجارشکنیهای علنی ننمودند ،بلکه خود نیز با برگزاری مراسمات
و دورهمیهای مختلف فرهنگی و آموزشی به نقض حرمتها ،ارزشها و ضروریات فرهنگی
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دین اسالم اهتمام ورزیدند ،میبایست با تحمیل مسئولیت مدنی به آنان اوالً ضرر و
زیانهای وارده از جانب آنان را هرچند به نحو تضامنی جبران نمود و در صورت عمدی
بودن ،به مجازات آنان اقدام کرد .ثانیاً با مشارکت مسئوالن نظارتی چنین اقدامات و
مراسمهای پرآسیب را قبل از برگزاری ،پیشبینی ،پیشگیری و سپس کنترل نمود.
وجه تمایز این نگرش از نظریههای دیگر این است که در آنها اشخاص مسئول ،با
اثبات قهری و غیراختیاری بودن حادثه ،بهراحتی میتوانستند از بار مسئولیت مدنی شانه
خالی کنند؛ اما به موجب این مبنا ،تفاوتی بین عامل خارجی و غیرخارجی وجود ندارد .حتی
اگر ثابت شود قوۀ قهریه در کار بوده است ،مسئولیت مدنی همچنان برقرار است .درواقع
مبنای مسئولیت مدنی در این نظریه همانند غاصبی فرض میشود که به اموال و حقوق
دیگران تجاوز نموده باشد .بنابراین در هر صورت دارای مسئولیت مدنی است.
 .3.5قواعد فرهنگی اسالم

دین اسالم حاکمان ،دولتها ،مسئوالن جامعه و شهروندان را بر مبنای یک رابطۀ والیی
چون پیکر واحدی میداند .تواصی به تقوا و امر به معروف و نهی از منکر را (در سطح
فردی ،حاکمیتی ،فردی به حاکمیتی و حاکمیتی به فردی) دو راهکار اساسی برای تأمین
حقوق فرهنگی و معنوی عموم افراد قرار داده است .از سوی دیگر ،مطابق اصل  4قانون
اساسی کلیۀ قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...بر اساس موازین
اسالمی است که با یافتن نظر اسالم در حقوق معنوی و فرهنگی میتوان به دیدگاه قانون
اساسی نیز پی برد .با توجه به اصول  5و  12قانون اساسی که دین رسمی و نوع حکومت را
توحیدی و اسالمی معرفی کرده ،اساسیترین گام را در جهت تأمین حقوق معنوی و
فرهنگی ملت ایران برداشته است .اصل  8نیز با دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از
منکر ،گام اساسی دیگری را در حوزۀ ارزشها ،باورها و رفتارها برداشته و مردم و حکومت را
نسبت به رعایت حقوق فرهنگی یکدیگر مسئول دانسته است .این قانون در جهت ارائۀ
تأمین حقوق فرهنگی ،اصول متعدد دیگری نظیر  30 ،20 ،2و  43را بهعنوان راهکار بیان
کرده است.
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قواعد فقهی متعددی در این باره از قبیل قاعدۀ حرمت اهانت به محترمات ،قاعدۀ حرمت
اعانت بر اثم و تجاهر به فسق ،قاعدۀ تعظیم ،ترویج و تبلیغ شعائر الهی ،قاعدۀ عدالت
(فرهنگی) و غیره وجود دارد که هرکدام از آنها را میتوان جزء مبانی و ضروریات مسئولیت
دولت در امور فرهنگی مطرح کرد .در ادامه به سه مورد از این قواعد یعنی حرمت اهانت به
محترمات ،تجاهر به فسق و عدالت فرهنگی پرداخته میشود.
 .1.3.5قاعدۀ تجاهر به فسق

مراد از متجاهر به فسق ،شخصی است که مرتکب زشتیهای آشکار شده و در مرئی و
منظر مردم به انجام عمل قبیح و مجرمانه دست میزند (موسوی خمینی.)276 ،1381 ،
مستندات این مورد هم در قرآن( 1نور )19 :و هم در روایات 2وجود دارد .مفاد اجمالی این
قاعده این است که در جامعۀ اسالمی هیچ شخصی حق ندارد به صورت علنی و مشهود،
امور ضد فرهنگی از قبیل حرمتشکنی ،فحاشی ،عشوهگری ،کشف حجاب را انجام دهد یا
به آن تظاهر کند .برخی برآناند که در آیۀ  19سورۀ نور ،خداوند سخن را از شکل یک
حادثۀ شخصى به صورت بیان یک قانون کلى و جامع تغییر داده ،مىگوید :کسانى که
دوست مىدارند زشتیها و گناهان قبیح در میان افراد باایمان اشاعه یابد ،عذاب دردناکى در
دنیا و آخرت دارند (مکارم شیرازی ،1374 ،ج)403 ،14؛ یعنی اینکه نمىگوید کسانى که
«اشاعۀ فحشا» کنند ،بلکه مىگوید :کسانی که دوست دارند فحشا را اشاعه دهند که خود
درنهایت تأکید در این زمینه است و آیۀ یادشده جنبۀ شخصى و خصوصى ندارد.
ضمنا باید توجه داشت که اشاعۀ فحشا منحصر به تهمت و دروغ بىاساس در مورد زن
و مرد باایمان نیست ،بلکه هرگونه نشر فساد و اشاعۀ زشتیها و قبایح و کمک به توسعۀ آن
را شامل مىشود .در بحث ما اگر اقدامات دولت یا اشخاص دولتی به اشاعۀ فحشا یا ترویج
فسق در جامعه ختم شود یا در اثر آن به حیثیت ،اعتبار و سایر حقوق فرهنگی یک شخص
ضرر وارد شد ،میتوان بحث مسئولیت مدنی را مطرح کرد.
 .1إِنَّ الَّذِین یُحِبَُّون أنْ تشِیع الْفاحِشۀُ فِی الَّذِین آمنُوا لهُمْ عذابٌ ألِیمٌ فِی الدَُّنْیا والْآخِرۀِ واللَّهُ یعْلمُ وأنْتُمْ لا تعْلمُون.
 .2امام صادق (ع) فرمود« :إذا جاهر الفاسقُ بِفِسقِه فال حُرمۀ له وال غیبۀ» و نیز امام رضا (ع) میفرماید« :من ألقی جلباب الحیاءِ فال
غیبۀ له»؛ کسی که لباس حیا را بیفکند ،غیبتش جایز است (به نقل از شیخ صدوق39 ،1376 ،؛ مجلسی1403 ،ق ،ج.)260 ،72
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 .2.3.5حرمت اهانت به محترمات

مهمترینادلۀ این قاعده ،آیات قرآن (حج30 :؛ مائده20 :؛ نساء140 :؛ انعام68 :؛ حجرات:
 ،)2سنت معصومان (ع) -مثل روایتهایی دربارۀ حرام بودن توهین به مؤمن ،سوزاندن قرآن
و محو کردنآن با قلم (کلینی ،1401 ،ج  )673 ،2یا حرام بودن اهانت به فقیر مسلمان (حرر
عاملی ،1391 ،ج -)592 ،8و عرف عقالی جامعه اسرت .برخری فقیهران بردون تصرریح در
عنوان قاعده ،ضمن ذکر آیات قرآن و روایرات بره اسرتنباط پرداختره و بره آن فتروا دادهانرد
(طوسی ،بیتا729 ،؛ حلبی1410 ،ق ،ج .)76 ،23برخی آن را برهعنوان قاعرده مطررح کررده
(مکی عاملی ،بیتا ،ج ،)163 ،2عدهای دیگر آن را با تفصیل بیشتری مطرح نموده و تفراوت
آن را با قاعدۀ لزوم تعظیم شعائر اسالمی بیان کردهاند (نراقی1417 ،ق .)31 ،بنابراین توجره
خاص دانشوران عرصۀ فقاهت به این قاعرده نشرانگر اهمیرت و ارزش آن در فقره اسرالمی
است.
دو واژۀ مهم این قاعده« ،اهانت» و «محترم» است .اهانت در لغت به معنای تحقیر،
سبُک شمردن ،مسخره نمودن و هتک است (ابن منظور1408 ،ق ،ج )439 ،3و در برخی
موارد بیتوجهی کردن (طریحی ،1395 ،ج .)331 ،3به عقیدۀ فقها اهانت از امور قصدی
است و هرگاه شخصی امری را به قصد اهانت انجام دهد و یا اهانت از نظر عرف صدق کند،
توهین تحقق یافته است (جبعی عاملی1413 ،ق ،ج.)11 ،3
در بحث ما باید اشاره نمود که از نظر عرف گاهی اهانت تحقق مییابد ،اگرچه قصدی
هم در کار نباشد؛ همانند دشنام دادن ،ناسزا گفتن ،با طعنه و کنایۀ زیاد به کسی حرفی زدن،
بیتوجهی به درخواستهای افراد مراجعهکننده به ادارات ،بیاهمیتی بهسخره گرفته شدن
مقدسات .بنابراین مصادیق اهانت از دیدگاه عرف در زمانها و مکانهای گوناگون تغییر
مییابد (حسینی .)1374 ،مقصود از محترمات در این قاعده هر حق معنوی و فرهنگی است
که از دیدگاه شرع ،ارجمند است و به دلیل داشتن جایگاهخاص ،احترام و پاسداشت آن الزم
است؛ حتی احترام به اشخاص ،اشیا و مکانهای محترم نیز واجب میباشد (اردبیلی،
1413ق ،ج.)97 ،1
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امروزه با فوقِ مدرن شدن این رسانهها و کوتاهی مسئوالن حکومتی اهانتها در سطح
وسیعی پخش میشود و طبعاً ضررها و جرایم معنوی و فرهنگی بسیار مخربی را در پی دارد.
طبق مفاد این قاعده این عمل نیز از منکرات محسوب شده ،نهی از منکر هم در سطح
ی
مردمی و هم در سطح حکومتی واجب میآید .برای مثال در برخی از فیلمهای سینمای ِ
مجوزدار وزارت ارشاد ،حرکات و الفاظ رکیک بازیگران ممکن است سبب اشاعۀ فحشا یا
هتک حرمت به محترمات در جامع عادی شود و آن را انتشار دهد 1یا فیلمی برای قشر
خاصی پرآسیب باشد ،اما مسئوالن مربوطه برای تماشای آن محدودیت سنی قرار نداده
باشند .این اقدام میتواند تشویش اذهان عمومی و تحریف و توهین به قشر خاصی را در پی
داشته باشد .از آیۀ  140سوره نساء نیز همانند بسیاری از آیات و منابع دینی اسالم میتوان
استنباط نمود که مؤمنان و مسئوالن حکومتی جامعۀ اسالمی برای رسیدن به تمدن نوین
اسالمی و کاهش آسیبها و جرایم فرهنگی ،میبایست از اقداماتی که زمینۀ اهانت و
گسترش آن را در جامعه فراهم میآورد ،بپرهیزند و بر مردم و مسئوالن حکومتی واجب
است که جلوی هر اهانت را گرفته ،با تدابیر مناسبْ وقوع آن را در مجامع عمومی پیشبینی
کرده ،از آن پیشگیری مناسبی نمایند (موسوی خمینی ،1369 ،ج)19 ،15؛ درغیر اینصورت
حداقل دارای مسئولیت مدنی به جهت سببیت در ایراد خسارتهای فرهنگی به اشخاص
خواهند بود.
 .4.5قاعدۀ عدالت در امور فرهنگی

از تتبع و بررسی در قرآن ،سنت و سیرۀ معصومان اطهار (ع) ،نکتههای پرمحتوایی در
مورد مفهوم ،عناصر اصلی و ساماندهندۀ عدالت فرهنگی بهدست میآید (حسینی ،همان،
 :)97اول ،عدالت به معنای تساوی همۀ مردم در برابر قانون و اجرای آن؛ دوم ،لزوم
زمینهسازی برای استفادۀ همۀ مردم از امکانات و ظرفیتهای عمومی فرهنگی و معنوی؛
سوم ،بایستگی رفع نیازهای مردم بهویژه در حوزۀ فرهنگی و معنوی .در عدالت به معنای

 .1این فیلم از  25اسفند  1397در سینماهای کشور به نمایش درآمده و در  25فروردین  1398به دلیل تخلقات فرهنگی با توقف
اکران متوقف شده است.
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استغنای مردم ،همۀ مردم بایستی به مرحلهای از آگاهی در سطوح گوناگون زندگی دست
یابند و حکومت اسالمی برای حصولِ این هدف همت ورزیده ،اعانت کند .برای مثال مردم
را در اوصاف و ویژگی انتخابهایی که در طول زندگی خواهند داشت ،آگاه نماید تا در آینده
نزدیک دچار انحراف یا مشکالت عدیدهای نشوند .وظیفۀ هنرها و رسانههای دیداری و
شنیداری آن است که از ستایش کسی که قابل ستایش نیست بپرهیزند و متقابالً کسی که
اسوه است و سزاوار تحسین و ستایش ،مردم را از امتیازها و فضیلتهایش آگاه نمایند .در
این صورت تعریف مسلم عدالت یعنی وضع بایسته هرچیز در جای خود (وضع الشئ فی
موضعه) حاصل خواهد شد .البته دین اسالم حاکمان ،دولتها ،مسئوالن جامعه و شهروندان
را بر مبنای یک رابطۀ والیی چون پیکر واحدی قرار داده (توبه )71 :و تواصی به تقوا و امر
به معروف و نهی از منکر را (در سطح فردی ،حاکمیتی ،فردی به حاکمیتی و حاکمیتی به
فردی) بهعنوان دو راهکار اساسی برای تأمین و تحقق حقوق فرهنگی و معنوی عموم افراد
معرفی کرده است .از سوی دیگر چون مطابق اصل  4قانون اساسی کلیۀ قوانین و مقررات
مدنی ،جزایی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...بر اساس موازین و فقه اسالمی است ،با حصول نظر
اسالم در حقوق معنوی و فرهنگی میتوان به دیدگاه قانون اساسی نیز پی برد و به بحث و
بررسی پرداخت (داوری.)347-351 ،1396 ،
با استفاده از تعریف دیگر عدالتر امکان استفادۀ همۀ مردم از ظرفیتها و تجهیزات
فرهنگی و عمومیر دولت مکلف است بهگونهای عمل نماید تا عموم مردم بتوانند به
اطالعات ضروری و مورد نیازشان دست یابند (همان ،ص .)100در اینجا نقش سازندۀ هنر و
رسانهها آشکار خواهد شد .چون آنها باید با برنامهها و سیاستهایشان در جهتی عمل
نمایند که مردم مستضعف نیز بتوانند از مسائل و احکام ،تکالیف و حقوق اعتقادی ،اخالقی،
فقهی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دین و قوانین خویش آگاه شوند .بهطور
خالصه قاعدۀ عدالت اقتضا میکند تمام دستگاههای فرهنگی و حکومتیِ جامعه در جهت
هدایت مردم تالش کنند ،و اگر به منافع شخصی ،حزبی و گروهی خود پرداختند و ضرر و
زیانی به افراد وارد آمد ،بهعنوان سبب و مباشر توانایی بهعهده گرفتن مسئولیت مدنی را
خواهند داشت (مرتضوی ،همان.)311 ،
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برای دستیابی به این مهم ،اجرای مفاد قاعدۀ حرمت اعانت نقش مهمی دارد .آن قاعده
راه را برای مبارزه با مفاسد معنوی ،فرهنگی و اخالقی جامعه هموار میکند و زمینۀ تمدن
اسالمی را فراهمتر میسازد .یعنی اگر مسئوالن و عموم مسلمانان قاعدۀ حرمت اعانت بر
اثم را بهمثابۀ فرهنگ خود درآورند و به شخصی که در پی زشتیهای روحی و معنوی است،
کمک نکرده ،او را تنها گذارند ،وی به علت منزوی شدن ،جرأت انجام گناه را از دست داده،
درنتیجه گناهان اجتماعی کمتر خواهد شد .به بیان دیگر ،عدم اعانت دولت در امور فرهنگی
جامعۀ اسالمی و یا اعانت بر گناهان و ترویج امور ضد فرهنگیر سبک زندگی ضد اسالمی،
اشرافیگری ،شهوت و شهرتپرستیر به ایراد خسارتهای فرهنگی و معنوی به عموم مردم
خصوصاً اقشار کمدرآمد منجر خواهد شد و برای جلوگیری از توسعه و تأثیر بیش از حد آن
خسارتها که اغلب دیانت ،سالیق ،مدلهای پوششی و پویشی و بینشی افراد را تحت تأثیر
قرار میدهد ،باید برای دولت حسب مورد مسئولیت مدنی قرار داد.
نتیجه
موضوع حق معنوی در گفتمان حقوقی اسالم دامرنهای اعرم از امور طبیعی ،نوعی ،اولیه
با گرایشهای متعالی و عرفانی دارد .حمایت از این معنا را در بسیاری از مواد قانونی و قواعد
فقهی نیز میتوان رؤیت کرد که دارای ضمانت اجرا هستند و در مواردی نیز قانوناً جرم
محسوب میشوند .برای مثال ،قواعد فقهی متعددی از قبیل قاعدۀ حرمت اهانت به
محترمات ،قاعدۀ حرمت اعانت بر اثم و تجاهر به فسق ،قاعدۀ تعظیم و ترویج و تبلیغ شعائر
الهی ،قاعدۀ عدالت (فرهنگی) ،مصالح اهم و مهم ،نفی سبیل و ...از سوی شارع مقدس در
جهت تأمین حقوق فرهنگی و معنوی اشخاص تشریع شده است.
حقوق فرهنگی و معنوی ،منفعت و حق محسوب میشوند؛ هرگونه إضرار ،اهمال و یا
تعللی که از سوی اشخاص حکومتی و دولتی در ابعاد حاکمیتی و تصدیگری به تضییع این
دسته از حقوق شهروندان جامعه منجر شود ،میتواند مبنای مسئولیت مدنی باشد .برخی از
حمایتها و ضمانت اجراهای قانونی ،نظیر ممنوعیت سلب غریرقانونی آزادی دیگرری؛
مصرونیت حیثیرت ،اعتبار ،حرقوق و شغل اشخاص؛ امنیت روانی و کرامت انسانی متهمان
در بازداشرتگاه و زنرردانیان؛ و نیز مجازاتهای افتررا و توهین و هتک حرمت ،مؤید ادعای
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یادشده است .برای مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی میتوان به قواعدی همچون
الضرر ،تسبیب ،اتالف و ...تمسک کرد .مسئولیت بر اساس مادۀ  11قانون مسئولیت مدنی
مصوب  ،1339مبتنی بر نظریۀ فرض تقصیر است .عالوه بر آنها از مبنای تضمین حق نیز
میتوان بهره برد .درواقع قواعدی که اثباتکنندۀ ضمان قهری است ،شامل مسئولیت
دولتها در امور فرهنگی جامعه هم میشود .اگرچه از جهات مختلف میتوان این نوع
مسئولیت را در متون و احکام فقهی و حقوقی یافت ،اما در خصوص مفهوم ضرر ،نحوۀ اثبات
تقصیر دولت ،قواعد اسقاط ضمان دولت ،زیانهای مالزم با اقدامات حاکمیتی او ،اِِِحراز
رابطۀ سببیت بین فعل زیانبار دولت و أشکال مختلف مسئولیت مدنی دولت در امور
فرهنگی ،همچنان چالشهای اساسی وجود داردکه حل این دستاندازها نیاز به پژوهشهای
دیگری دارد.
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تاریخ پذیرش نهایی98/12/05 :

بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب
در فسخ و مطالبۀ ارش در مذاهب اسالمی
1

حمیدرضا بهروزی زاد
نجادعلی

الماسی2

چکیده
در طولی و عرضی بودن اختیارات مشتری در خیار عیب بین فقهای مذاهب اسالمی اختالف
نظر مبنایی وجود دارد .بر اساس یک نظر چون ارش خالف اصل است و در مقابلِ وصف از ثمن
قرار دارد ،ارش نیز طولی خواهد بود .بنابه دیدگاه دیگر چون ارش مطابق با قاعده است و جزئی از
ثمن است در این صورت تخییر مشتری هم عرضی خواهد بود .ولی ما در این مقاله کوشیدهایم
ضمن بیان دیدگاههای مذاهب اسالمی و حقوق ایران در این خصوص بر پایۀ نظریۀ عمومی ارش
در قراردادها تحلیلی را ارائه نماییم که بر اساس آن وصف سالمت در میان همۀ اوصاف برجستگی
خاصی دارد که باعث میشود شارع مقدس فقط در خیار عیب معتقد به تخییر شود .دلیل این ویژگی
خاص هم این است که شارع مقدس و قانونگذار در قانون مدنی فقط در خیار عیب که ارتباط
مستقیمی با وصف سالمت دارد قائل به دریافت ارش شده است .بنابراین ویژگی خاص این وصف
باعث میشود که اگر فروشنده به این تعهد خود عمل نکند و کاالیی مطابق با قرارداد تسلیم ننماید،
خود او باید جبران خسارت کند که همان نظریۀ عمومی ارش است و البته این حق فروشنده است
که بر اساس تخییر عرضی فسخ یا مطالبۀ ارش را انتخاب نماید.
واژگان کلیدی :تخییر ،خیار عیب ،مذاهب اسالمی ،نظریۀ عمومی ارش.
 .1استادیار مؤسسه آموزش عالی غیرانتقاعی مازیار (نویسنده مسئول)
 .2استاد دانشگاه تهران ،تهران -ایران

behroozi_hamidreza@yahoo.com
nalmasi@ut.ac.ir
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مقدمه
فقهای مذاهب اسالمی در اینکه در اثر عیب در مبیع و حتی ثمن برای مشتری یا بایع
اختیار فسخ معامله یا أخذ ارش پیدا میکنند اتفاق نظر دارند ،اما در چگونگی اعمال این حق
تخییری اختالف های جدی در مذاهب اسالمی و حتی در داخل خود یک مذهب وجود دارد.
ریشۀ این اختالف هم بر میگردد به اینکه اعمال تخییر باید طولی باشد یا عرضی؟ بر
اساس این مبنا نظریات مختلفی ارائه شده است که باید به بررسی این اقوال و انتخاب قول
مختار پرداخت.
روش تحقیق نیز کتابخانهای بوده و به منابع داخلی و خارجی موجود با تأکید بر منابع
فقهی مراجعه شده است.
نتایجی که از این تحقیق بهدست میآید این است که تخییر به نحو عرضی بوده،
مشتری میتواند یا به استناد عیبْ خیار فسخ خود را اعمال کند و یا مطالبۀ ارش نماید .این
امر مورد تأکید مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی ایران نیز بوده ،در میان فقهای عامه هم
طرفدار دارد ،اما شیوۀ اثبات بر اساس نظریۀ عمومی ارش خواهد بود که در بحث تعیین
قول مختار بهطور کامل منقح خواهد شد.
 .1طولی یا عرضی بودن خیار عیب در فقه امامیه
در فقه امامیه فقها همگی متفقاند در اینکه ظهور عیب مقتضی جواز رد یا أخذ ارش
است .آنچه محل تنازع عقاید مختلف بین فقها شده این است که آیا تخییر ابتدائا بین ثبوت
ارش و رد وجود داشته یا ارش مختص به صورت عدم امکان رد به سبب تصرف مانع یا تلف
عین یا حدوث عیب یا سایر مسقطات رد است؟
منشأ این نزاع هم در فقدان دلیل معتبر بر تخییر بین ارش و رد در اخبار معتبر و
تامالسند است.
 .1.1راباۀ عرضی فس معامله یا أخا ارش

از لحاظ تاریخی قول مشهور در فقه معتقد به تخییر (رابطۀ عرضی) بوده و قائل به عدم
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اشتراط أخذ ارش به یأس از رد است؛ حتی عدم خالف در مسئله را نفی و ادعای اجماع در
مسئله کردند (حسینی عاملی ،بیتا.)614 ،
شاید مستند نظر مشهور عبارتی در فقه رضوی است؛ به این نحو که «اگر کاالیی
معیوب شود و مشتری علم پیدا کند خیار دارد و میتواند نگه دارد و اگر بخواهد أخذ میکند
یا به او قیمت با ارش عیب را رد میکند» (ابن بابویه1406 ،ق.)253 ،
ظاهر عبارت فقهالرضا تخییر بین رد و امضای مجانی یا امضا همراه با ارش است .البته
برخی از فقها احتمال دادند که لفظ «او» مندرج در عبارت منسوب به امام رضا که داللت بر
تخییر میکند «واو» باشد که در این صورت مراد حضرت فقط رد و امضا و ارش است.
بهنظر میرسد این عبارت مستند نظر متقدمین فقه امامیه بوده است؛ اگرچه در پارهای از
عبارات متأخرین نیز دیده میشود (بحرانی1408 ،ق ،ج ،19ص 64و  109و .)110
 .2.1راباۀ طولی فس معامله یا أخا ارش

شاید اولین کسی که در قول مشهور مبنی بر تخییر (رابطۀ عرضی) مناقشه کرد ،مقدس
اردبیلی بود .وی معتقد بود دلیلی بر اختیار بین رد و قبول با ارش بعد از ظهور عیب وجود
ندارد ،بلکه از اخبار مستفاد میشود که ارش مختص به تصرف مشتری در مبیع یا حادث
شدن عیب پس از قبض است (مقدس اردبیلی1405 ،ق .)450 ،همچنین فقهایی مانند سید
عاملی ،نجفی ،آیتاهلل خوئی و امام خمینی هستند که بهصراحت با حکم تخییر مخالفت
کردند (حسینی عاملی ،بیتا614 ،؛ نجفی236 ،1367 ،؛ موسوی خوئی1417 ،ق 100 ،و
102؛ موسوی خمینی1410 ،ق 8 ،و .)9
از لحاظ استداللی میتوان گفت روایاتی که داللت بر رد دارد ،اعم از ردَّ مبیع یا ارش
است .درنتیجه مراد روایات ردَّ بیع فیالجمله است؛ اعم از اینکه در نتیجۀ فسخ به تمام ثمن
رجوع شود یا رجوع به ارش در نتیجۀ أخذ ارش ،ردَّ مبیع نیز فیالجمله باقی باشد ،زیرا در
نتیجۀ أخذ ارش دیگر مبیع در مقابل تمام ثمن باقی نمیماند و این همان معنای ردَّ فی
الجمله است .عبارت طباطبایی یزدی این است« :اقول بان یدعی ان المراد من الرد فی
االخبار رد البیع فی الجمله اعم من ان یکون بالرجوع بتمام الثمن بان یفسخ او بالرجوع
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باالرش فان اخذ االرش ایضا رد للبیع فی الجمله حیث لم یبقه علی حاله من مقابله المبیع
بتمام الثمن») (طباطبایی یزدی1423 ،ق ،ج 81 ،3و .)82
این استدالل در صورتی تام است که ارش را جزئی از ثمن بدانیم .درنتیجه أخذ ارش و
نیز ردَّ بیع در بعضی از مقتضاهای آن است .همچنین با اینکه مقتضای بیع عدم دریافت
ارش است ،منافی با این مقتضی است و درنتیجه رد به این اعتبار رد شمرده خواهد شد.
اما اگر قائل باشیم که ارش جزئی از مبیع است ،استدالل یادشده را صعب (انصاری،
1420ق ،ج )276 ،5یا مخالف فهم عرفی خواهیم دانست (موسوی خمینی1410،ق ،ج.)9 ،5
فقیه دیگری نیز در مقام انتقاد از این قول مینویسد« :التزام به این قول بنا به دو تقدیر
صحیح است -1 :اینکه اوصاف مقابل ثمن است به حیثی که جزئی از آن به ازاء وصف آن
است ،پس اگر تخلف شد برای مشتری است که آنچه از ثمن در مقابل جزئی از آن تخلف
شده است را أخذ کند .و ما سابقاً به عدم صحت این التزام اشاره کردیم و اینکه وصف مقابل
ثمن قرار نمیگیرد و  -2التزام به اینکه مقتضی بیع عدم ارش به حیث اینکه ثبوت ارش
منافی مقتضای آن است ،پس أخذ ارش به این لحاظ ردَّ مبیع است .و لکن این التزام غیر
صحیح است ،زیرا بیع از جهت ارش نه اقتضایی دارد و همچنین مقتضی عدم ارش نیز
نیست ،و ارش به مالحظۀ بعضی از جهات مانند تدارک خسارت ثابت است» (روحانی،
1378ق ،ج.)50 ،2
بر اساس این نظر ،ارش نیز تدارک خسارت و جبران خسارت است که در این صورت
بسیار نزدیک به نظریۀ عمومی ارش خواهد بود که در آینده منقح خواهیم کرد .در این
صورت امری مطابق با قاعده خواهد بود بدون اینکه نیاز باشد ارش را جزئی از ثمن بدانیم؟
درواقع بهنظر میرسد این اختالف مبنایی و ناشی از این باشد که آیا ارش مطابق با
قاعده است یا مخالف آن.
برای پاسخگویی در خصوص ماهیت ارش باید این بحث را مطرح کرد که آیا ارش در
مقابل جزئی از وصف است یا مقابل وصفی از اوصاف؟ دو قول در مسئله وجود دارد.
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وحید بهبانی در حاشیۀ خود بر مجمع الفائده (1421ق 275 ،273 ،و  )279و طباطبایی
یزدی (1423ق 223 ،87 ،86 ،و  )224در حاشیه بر مکاسب به دو بیان مختلف به این قول
تمایل پیدا کردهاند .رگههایی از این قول در عبارات بعضی از متقدمان نیز دیده میشود
(شهید اول ،بیتا ،ج74 ،2؛ عالمه حلی1410 ،ق ،ج376 ،1؛ محقق ثانی1408 ،ق ،ج،4
335 ،192؛ شهید ثانی 1403ق ،ج474 ،3؛ مقدس اردبیلی1405 ،ق ،ج.)426 ،8
در واقع اینان معتقدند وصف صحت مقابل جزئی از ثمن است .اگر وصف صحت بهمنزلۀ
جزء باشد هرکدام از عوضین عرفاً یا شرعاً مقابل جزءِ دیگر است؛ در این صورت ،ثبوت ارش
بر طبق قاعده خواهد بود .پس همانطور که در تخلف جزئی از مبیع به آنچه که مقابل آن
ثمن است رجوع میشود ،در تخلف وصف هم به آن مقداری که تخلف شده است از جزء
رجوع میشود.
در مقابل در فقه امامیه بیشتر محققان (نجفی ،بیتا 23 ،و 236؛ انصاری1420 ،ق ،ج،5
276؛ آخوند خراسانی1406 ،ق211 ،؛ موسوی خوئی1417 ،ق ،ج101 ،7؛ موسوی خمینی،
1410ق ،ج129 ،5؛ محقق اصفهانی ،بیتا ،ج )436 ،4بر این قول هستند .مبنای منتخب در
بحث نظریۀ منتخب بیان خواهد شد.
 .2طولی یا عرضی بودن خیار عیب در مااهب اهل سنت
در فقه اهل سنت سه نظریه در خصوص اختیارات مشتری در صورت اعمال خیار عیب
از سوی فقهای عامیمذهب بیان شده است:
 .1.2تخییر بین رد یا نگهداشتن مبیع بدون أخا ارش

برخی از فقها معتقدند تخییری که در اینجا مشتری دارد ،رد یا امساک مبیع بدون أخذ
ارش است .به عبارت دیگر ،تخییر مشتری بین دو امر است:
الف) عقد را فسخ و مبیع معیوب را رد کند و ثمن را استرداد نماید.
ب) مشتری حق رد بدون دریافت ارش را دارد.
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بر اساس این نظر مشتری حق امساک مبیع و دریافت ارش نقصان مبیع معیوب را جز
در موارد تعذر رد ندارد .فقط در موارد تعذرِ رد است که حق امساک با ارش را دارد که اثبات
شود حق دریافت ارش امری خالف قاعده و به دلیل عدم امکان رد به نحو طاری است.
این نظر در بین فقهای حنفی و شافعی اهل سنت است (سرخسی1414 ،ق ،ج103 ،13؛
ابن همام1424 ،ق ،ج152 ،5؛ ابن نجیم المصری ،بیتا ،ج39 ،6؛ بلخی ،بیتا ،ج .)66 ،3در
بین علمای شیعه نیز این قول پذیرفته شده است که در جای خود به تفصیل بیان خواهد
شد .شیرازی از علمای شافعیمذهب در تعلیل این نظر معتقد است که طرفین به جمیع مبیع
در مقابل جمیع ثمن تراضی کردند؛ بنابراین نمیتوان آنها را به امساک و نگهداری مبیع
معیوب در مقابل بعض ثمن مجبور کرد (النووی ،بیتا ،ج.)165 ،12
کاسانی از علمای حنفیمذهب نیز مینویسد« :اگر مشتری بگوید :من عین معیوب را
نگه میدارم و نقصان آن را أخذ میکنم برای او حق أخذ ارش نیست ،زیرا قول مشتری این
بوده است :عین معیوب را نگه میدارم و همین قول داللت رضای او به عیب است و همین
رضا مانع رجوع به نقصان است (کاسانی1406 ،ق ،ج 288 ،5و .)289
عدئذ نیز معتقد است« :علت عدم ثبوت ارش این است که حق رجوع به نقصان مانند
خلف از رد است ،قدرت بر اصل رد ،مانع جریان یافتن خلف آن (ثبوت ارش) میشود»
(رملی1404 ،ق ،ج.)24 ،4
 .2.2تخییر بین رد و امساک با ارش

این دسته از فقها نیز به تخییر بین دو امر معتقدند ،اما طرفین تخییر عبارتاند از:
الف) رد  -همانطور که پیشتر گذشت.-
ب) امساک با ارش حتی اگر ردَّ مبیع متعذر نباشد و همچنین خواه بایع به پرداخت ارش
راضی باشد یا نباشد .در این نظر فقهی هیچ جایگاهی برای امساک بدون ارش وجود ندارد و
ارش از لوازم امساک شمرده میشود.
این نظر مذهب احمدبن حنبل و اسحاقبن راهویه است.
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حنابله فقط موردی را که امساک با ارش مستلزم ربا باشد از این حکم کلی خارج کردند
و در این مورد قائل به تخییر بین رد و امساک مجانی هستند (ابن قدامه ،1388 ،ج 109 ،4و
111؛ سیوطی و شطی1381 ،ق ،ج112 ،3؛ بهوتی ،بیتا ،ج218 ،3؛ ابن النجار1419 ،ق،
ج.)362 ،2
سبب این اختالف مبنایی به توصیف ماهیت ارش بر میگردد که آیا ارش مابهالتفاوت
جزء معیوب مورد معامله است یا نقص وصف مورد معامله؟ علمای حنفی و شافعی و مالکی
در عیب کثیر ارش را جبران نقص وصف میدانند و بنابراین قائل به رد و امساک بدون ارش
هستند .حنابله ارش را مابهالتفاوت نقص جزئی از مبیع میدانند و لذا به رد و امساک با
پرداخت ارش معتقدند (الموسوعه ،1420 ،ج.)130 ،20
 .3.2تفاوت بین عیب کثیر و عیب یسیر

برخی از فقهای عامیمذهب بین عیب کثیر و عیب یسیر فرق قائل شدهاند و البته اغلب
از آن با عنوان عیب قلیل و عیب متوسط یاد کردهاند .گرچه در مورد عیبی که بسیار قلیل
است بهنحوی که نمیتوان از مبیع جدا نمود ،قائل هستند که به اعتقاد ابن رشد ،حکم خیار
اصالً جاری نمیشود.
فقهای اهل سنت عمدتاً در مورد مثالها و مصادیق عیب کثیر و یسیر بحث کردند.
میتوان گفت عیب کثیر آن مقدار عیبی است که عرفاً قابل مسامحه و گذشت نباشد؛
درحالی که در عیب یسیر مقدار معیوب عرفاً قابل مسامحه است (برای مطالعۀ بیشتر ،ر.ک.
ابن رشد الحفید1425 ،ق ،ج.)195 ،3
در مورد عیب کثیر (در مقدار عیب کثیر بین عامیون اختالف نظر وجود دارد؛ ابن رشد
ترجیحاً میزان آن را ده صدم یا یک دهم مبیع (ابن رشد الجد1408 ،ق ،ج )99 ،2و بقیه یک
سوم از مبیع میدانند (حطاب الرعینی1412 ،ق ،ج )435 ،4اختالفی بین مذهب مالکی با
مذهب حنفی و شافعی وجود ندارد و اصحاب مالکی معتقد به قول اول و تخییر مشتری بین
رد و امساک مجانی بدون ارش هستند و این حکم را در مورد عیب کثیر به تعبیر ابن جزی
«عیب رد» مینامند.
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اما در عیب متوسط ،مشهور بین اموال غیرمنقول و اموال منقول تفاوت قائل شدهاند.
در مورد اموال غیرمنقول قائلاند که مشتری حق ردَّ مبیع را به علت عیب متوسط ندارد،
بلکه برای او فقط حق تعیینی دریافت ارش وجود دارد.
در مورد کاالها ،ظاهر روایات در مدونه این است که حق رد ،خواه عیب متوسط یا کثیر
باشد ،وجود دارد .درمقابل گفته شده است اموال منقول نیز مانند اموال غیرمنقول هستند و
در عیب متوسط حق رد وجود ندارد و فقط حق دریافت ارش وجود دارد (ابن رشد الجد،
1408ق ،ج100 ،2؛ ابن رشد الحفید1425 ،ق ،ج 194 ،3و .)195
ابن رشد الجد ذکر کرده است که شیخ فقیه او ،ابابکر بن رزق ،ظاهرِ روایات را بر
یکسان دانستن اموال منقول و غیرمنقول حمل کرده و معتقد است که حکم آنها ارش و
رجوع به قیمت در عیب متوسط است .ابن رشد برای تأویل این نظر روایت زیادی از مالک
در ثیاب را مؤید آورده است (ابن رشد الجد1408 ،ق ،ج )101 ،2و به همین دلیل بعضی از
شیوخ مانند ابن یونس به این روایت استناد کرده و ثیاب را هم مانند ملک غیرمنقول
دانستهاند (الخرشی ،بیتا ،ج132 ،5؛ الدسوقی ،بیتا ،ج.)114 ،3
 .3قانون مدنی ایران
خیار عیب یکی از خیارات مصرح در قانون مدنی بر اساس مادۀ  396است .حقوقدانان
تعاریف متعددی از عیب بیان داشتهاند .بروجردی عبده تحت تأثیر تعریف مشهور فقها
(نجفی1365 ،ق ،ج )258 ،37عیب را خروج شیء از مجرا و خلقت اصلی میداند (عبده
بروجردی .)197 ،1380 ،تعریف مهدی شهیدی از عیب نیز از این قرار است« :عیب عبارت
است از وضعیتی در مورد معامله که برخالف وضعیت عادی و در حال سالمت آن میباشد»
(شهیدی .)61 ،1382 ،در تعریف کاملتر ناصر کاتوزیان معتقد بود« :عیب ،نقصی است که
از بهای کاال یا انتفاع متعارف از آن بکاهد» (کاتوزیان.)279-280 ،1383 ،
در حقوق ایران مباحثی که در لسان فقها وجود دارد در قانون مدنی بهچشم نمیخورد و
قانون مدنی بهصراحت ،ارش و حق فسخ را در عرض هم قرار داده است .حقوقدانان نیز در
تألیفات خود به این نکته مهم نپرداختهاند و این وضع در بین شارحان قانون مدنی نیز از ابتدا
تاکنون دیده میشود.
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در مادۀ  422قانون مدنی حقوق مشتری در صورت معیوب بودن مبیع بیان شده است.
مشتری در صورت معیوب بودن مبیع دو حق دارد :اول ،حق فسخ معامله و دوم ،حق مطالبۀ
ارش.
به عبارت دیگر بر اساس مادۀ یادشده مشتری مختار است که یکی از سه راهحل زیر را
انتخاب کند:
الف) عقد بیع را به صورت یکجانبه منحل کرده ،تمام ثمن پرداختشده به فروشنده را
مسترد دارد.
ب) عقد را منحل ساخته،کاالی معیوب را برای خود نگه دارد و از فروشنده به لحاظ
وجود عیب موجود ،تفاوت قیمت صحیح و معیوب کاال را بهعنوان ارش مطالبه کند.
ج) عقد منعقده را به انگیزۀ شرافتمندانه یا غیر آن منحل ساخته ،بدون مطالبۀ ارش به
تملک کاالی ابتیاعی راضی شود و عمالً حق فسخ و نیز أخذ ارش را اسقاط کرده ،بیع را
مجانی امضا نماید .البته این اختیار از مفهوم مادۀ  422قانون مدنی مستفاد میشود.
مهدی شهیدی اصطالح خیار در قانون مدنی را صرفاً به معنای حق فسخ دانسته ،حق
مطالبۀ ارش را داخل در حق پذیرش یا رد قرارداد نمیداند و به تعبیر دیگر حقی مستقل و
همعرض در کنار حق فسخ قائل است (شهیدی.)65 ،1382 ،
بهنظر میرسد نوع مسئولیت بایع در مقابل مشتری به دلیل تسلیم مبیع معیوب،
مسئولیت قراردادی باشد .توضیح بیشتر آنکه در حوزۀ حقوق خصوصی ،دو مبنای اصلی در
خصوص مسئولیت وجود دارد :مسئولیت قراردادی که به دلیل نقض تعهدات ناشی از قراردادِ
معتبر و الزماالجرا ،سبب ایجاد حق برای متعهدله میشود و در این صورت او میتواند با
مطالبۀ حقوق قانونی خود ،انتظارات قراردادی خود را در حد مقدور مطالبه نماید .اما
مسئولیت خارج از قرارداد ،مسئولیتی است که آثار آن ،نتیجۀ ارادۀ طرفین و یا توافق آنان
نیست .این شکل از مسئولیت محدودۀ بسیار گستردهای دارد و بهطور مفصل در کتابها و
منابع حقوقی از آن بحث شده است (برای مطالعۀ بیشتر ،ر.ک .طاهری.)205 - 235 ،
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در خصوص اینکه آیا ارش در حقوق ایران جزئی از ثمن است یا نه ،ظاهر مادۀ 427
قانون مدنی این است که ارش جزئی از ثمن است و باید از عین ثمن به مشتری مسترد
شود .در حقوق ایران بروجردی عبده و جعفری لنگرودی معتقد به این قول هستند
(بروجردی عبده250 ،1380 ،؛ جعفری لنگرودی.)412 ،1382 ،
در مقابل ناصر کاتوزیان معتقد است که در تفسیر مادۀ  427باید از ظاهر آن دست
شست و به این مسئله توجه کرد که این ماده صرفاً در مقام تعیین شیوۀ محاسبۀ ارش است
و در مقام تبیین ماهیت ارش نیست .ماهیت ارش غرامت و جبران زیانی است که از عیب
مبیع به مشتری وارد میشود و میتواند از هر چیزی پرداخت گردد که اغلبْ شیوۀ پرداخت
از طریق وجه نقد است (کاتوزیان .)313 ،1383 ،در مبنای منتخب در مورد نظریۀ اتخاذی به
بیان مبنای منتخب خواهیم پرداخت.
 .4مبنای منتخب
با بررسی اقوال فقهای عامه و امامیمذهب مشخص شد که در همۀ مذاهب اسالمی
اختالف در طولی یا عرضی بودن تخییر به مسئلۀ توصیف ارش بر میگردد که آیا مطابق با
قاعده است یا خالف قاعده .ما معتقدیم اگر قائل به نظریۀ عمومی ارش باشیم در این
صورت بدون هیچ شک و شبههای به عرضی بودن اختیار مشتری در اعمال خیار یا مطالبۀ
ارش خواهیم رسید .درواقع بهنظر میرسد از عقاید پراکندۀ فقهای امامیه در این خصوص
میتوان به تحلیلی دیگر دست یافت و آن این است که ارش مطابق با قاعده است ولی
جزئی از ثمن محسوب نمیشود ،بلکه ماهیت آن جنبۀ غرامت (از نظر فقها) و خسارت
قراردادی (از دیدگاه حقوقدانان) دارد .نگاهی دوباره به ادلۀ این باب میتواند استدالل ما را
تقویت کند .توضیح آنکه در اثر قرارداد تعهداتی برعهدۀ طرفین مستقر میشود .یکی از این
تعهدات مهم در عقود معاوضی این است که طرف قرارداد کاالیی را تسلیم نماید که مطابق
اوصاف مقرره در قرارداد باشد .عدم انجام این تعهد خود تخلف قراردادی است و باعث
میشود که طرف قرارداد مسئولیت داشته باشد .این نوع مسئولیت چون ناشی از قرارداد است
مسئولیت قراردادی نام دارد و طرف قرارداد باید خسارت یا غرامت عدم انجام تعهد خود را
پرداخت نماید .اشکال قابل طرح اینست که گفته شود درنهایت حق خریدار تخییر بین
نگهداشتن مبیع و مطالبۀ ارش و یا رد مبیع است و این دو قابل جمع با همدیگر نیستند.
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درحالی که مطلوب این بود که ادله بر قابل جمع بودن این دو راهحل اقامه شود؛ یعنی
خریدار هم حق ردَّ مبیع و هم حق مطالبۀ ارش یا خسارات قراردادی را داشته باشد .این
استدالل در ابتدا بسیار موجه بهنظر میرسد ،اما ایراد بزرگ این نظریه این است که در
حقوق قراردادها اصلی به نام لزوم وفای به عهد داریم که از امهات حقوق قراردادها در همۀ
نظامهای حقوقی است .درواقع نظریۀ عمومی ارش به داللت التزامی از قاعدۀ لزوم وفای به
عهد -که یک اصل اخالقی مسلم در حوزۀ زندگی بشر است -انتزاع میشود .به تعبیر
عالمه طباطبایی« :حسن وفای به عهد و قبح نقض عهد از فطریات بشر است و انسان در
زندگی فردی و اجتماعی بینیاز از عهد و وفای به آن نیست» (طباطبایی ،1374 ،ج.)259 ،5
در فقه امامیه نیز هماهنگ با این اصلِ فطری اصل بر لزوم و انجام تعهدات است .بنابراین
در التزام به حسن وفای به عقد معتقدند وفای به عهد و شرط به دلیل عموماتی چون «اوفوا
بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» بر متعهد واجب است و متعهدله باید ابتدائا او را الزام
به انجام تعهد نماید (انصاری1425 ،ق ،ج .)62 ،6بر مبنای همین الزام اخالقی است که
میتوان به نظریۀ عمومی ارش رسید .درست است که وجوب جنبۀ تکلیفی و ارش جنبۀ
وضعی دارد ،اما تردیدی نیست که حکم وضعی چه بهنحو مستقل و چه بهنحو واحد از سوی
فقها در باب قاعدۀ لزوم وفای به عقد بیان شده است (برای مطالعۀ بیشتر ،ر.ک .انصاری،
1425ق ،ج )19 ،5که میگوید :ان لیس المستفاد منها اال حکم واحد تکلیفی یستلزم حکما
وضعیا)؛ بنابراین اثبات نظریۀ عمومی ارش میتواند از باب التزام اخالقی به عقود و پیمانها
نیز تفسیر شود .با این توضیح که ماهیت ارش خسارت و غرامتی است که در نتیجۀ نقض
قرارداد و عدم انجام صحیح قرارداد از سوی ناقض قرارداد باید پرداخت شود و در این صورت
مطابق با قاعده خواهد بود .چراکه قاعده این است هروقت قرارداد نقض شد ،ناقض قرارداد
باید خسارت نقض خود را بپردازد و چون بنای حقوق قراردادها بر حفظ قرارداد است ،حفظ
قرارداد بر فسخ آن اولویت دارد .نظریۀ عمومی ارش برای جبران خسارتِ طرف زیاندیده
خواهد بود .شاید بتوان به رگههایی از این نظریه در کالم برخی از فقهای معاصر دست
یافت« :ارش از امور تعبدیه نیست تا اینکه محتاج به بیان آن در بیان شارع باشد ،و نه از
موضوعاتی که نیاز به استنباط فقیه داشته باشد تا او اعمال فکر و اجتهاد در ادله کند ،بلکه
ارش از امور عرفی بین تجار ،متعاملین و اهل بازار است ،و الزم است به اهل خبره از میان
تجار رجوع شود ،و اگر به سواد مردم و اهل بازار مراجعه کنید خواهند گفت :ارش همان
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ارزش مالی است که بخشی از ثمن در ازای شرط سالمت مبیع پرداخت میشود در نتیجه
ارش غرامتی خارج از ذات عوضین است ....همچنین ضمان معاملی عبارت از تعهد به شیء
در معامله ولو در عالم لُب (بنابر دیدگاه سید یزدی) و یا در عالم واقع است و از عهدهاش
ضمان معاملی خارج نمیشود مگر زمانی که خسارات و ارش را تدارک کند .و بایع در مقابل
مشتری التزام میشود و آنچه را که مستحق بر زاید عین است أخذ میکند .در نتیجه حتی
اگر عدم وصف بودن سالمت مبیع آشکار شد و قایل بودیم وصف سالمت وصف مبیع است
نه جزء آن واجب است از عهدۀ فروشنده به دفع عوض آن در اینصورت پرداخت ارش به
حسب بناء معاملی و مرتکزات ناس مطابق با قاعده است» (سبزواری1417 ،ق ،ج.)200 ،17
اینکه محقق سبزواری تأکید بر مطابق با قاعده بودن ارش دارد ،به معنای نظریۀ عمومی
ارش در قراردادهاست که قطعاً یکی از مبانی آن لزوم وفای به تعهدات خواهد بود .حال اگر
طرف دیگر قرارداد اختیار جمع بین ضمانت اجراهای قراردادی را داشته باشد وفا و لزوم که
از لوازم وفای به عهد است سست شده ،قراردادها با کوچکترین نقضی در معرض فروپاشی
قرار خواهند گرفت؛ امری که مطلوب شارع و قانونگذار نخواهد بود .بنابراین بهنظر میرسد
تخییر بهنحو عرضی بر قابل جمع بودن ضمانت اجراهای قراردادی ترجیح دارد و با مبانی
حقوق قراردادها سازگارتر است.
 .1.4ادلۀ نظریۀ عمومی ارش
 .1.1.4بررسی

روایات1

در روایت حمادبن عیسی (حر عاملی1410 ،ق ،ج )415 ،12و روایت عبدالملک (حر
عاملی1410،ق ،ج ،416 ،12ح )2که میگویند« :له ارش العیب»؛ یعنی مشتری حق دارد
 .1اخبار داله بر خیار عیب کثیر است:
 -1مرسله جمیل عن احدهما(ع) فی الرجل یشتری الثوب او المتاع فیجد فیه عیبا،فقال« :ان کان الشیء قائما بعینه رده علی
صاحبه و اخذ الثمن،و ان کان الثوب قد قطع او خیط او صبغ یرجع بنقصان العیب» (الوسائل ،ج ،30 ،18ب 16من الخیار ح.)3
 -2روایت زراره عن ابی جعفر(ع) قال« :ایما رجل اشتری شیئا و به عیب و عوار لم یتبرا الیه ولم یبین له فاحدث فیه بعد قبضه
شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء،انه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم
یکن به» (همان ،ح »2و غیر از این روایات ،نک :وسائل ،ج ،29 ،18ب 16من الخیار.
 -3روایات دال بر اینکه اگر در کنیز عیبی غیر از حمل بعد از وطی ظاهر شود،رد نمیشود ،بلکه ارش ثابت میشود و روایات دال
بر این است که جاریه از باب احداث سنه رد می شود .نک :الوسائل ،ج 98 ،18و  ،102ب 2و  4از احکام عیوب .این روایات بر
آنچه که مشهور اعتقاد دارند البته داللت ندارد.
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ارش عیب را از بایع بگیرد ،اما در روایت مشخص نشده است که از چه مالی بگیرد .هردو
روایت اطالق دارد که جنبۀ غرامت و خسارت دارد .اما مطابق قاعده بودن را نیز میتوان از
اطالق این روایت بهدست آورد ،زیرا شارع مقدس با استشمام فهم عرف از معامالت دریافته
است که بنای عقال و اهل عرف به وصف سالمت بیشتر از سایر اوصاف اهمیت میدهد و
اگر در این اوصاف ارشِ پیشبینیشده نه از باب این بوده که خالف قاعده و تعبد است ،بلکه
تحلیل جامع به ما میرساند که این اخبار ارشادی است بر فهم عرف از وصف سالمت.
در تعابیری که شیخ انصاری در مقام تحلیل روایات مطرح کرده است نیز میتوان
تحلیلی را که ارائه شد مشاهده کرد .وی در مقابل استناد گروه دوم به برخی از روایات،
میگوید« :بایع باید تفاوت صحیح و معیب را به مشتری رد کند و یا تفاضل و زیادی را رد
کند» (شیخ انصاری1420 ،ق 396 ،و  .)397ظاهر این روایت این است که باید آن مقداری
که رد میکند از همان چیزی باشد که قبالً از مشتری گرفته است و از عین ثمن باشد.
انصاری میفرماید« :تعابیر مزبور از باب این است که غالباً در معامالت ثمن به دست بایع
رسیده و قبض و اقباض حاصل شده چون نقدی معامله میکنند و غالباً هم ثمن از نقدین
یعنی درهم و دینار یا پول رایج بلد است و حکم به رد تفاوت یا تفاضل و ....به اعتبار نوع
است .به عبارت دیگر باید از همین نقد رایج بلد باید بدهد نه به لحاظ شخص که از عین
ثمن مقداری بپردازد .و این معنی با دقت و تأمل تام و تمام در مفاد روایت حاصل میشود.
ضمناً از پاسخ روایات مذکور ،پاسخ روایت دیگر هم داده میشود و آن روایت ابن سنان
است که می گوید :اگر پول را هنوز مشتری به بایع نداده فهمید که مبیع معیوب است
میتواند به مقدار عیب از خود ثمن کسر کند و بقیه را به بایع بدهد و پاسخ این است که باز
غالباً ثمن در معاملۀ کلی است و وقتی کلی شد به ذمۀ مشتری میآید و وقتی به سبب عیب
در مبیع ،بایع مشغول الذمه شد به ارش ،مشتری میتواند عوض عیب را از پول دیگر از او
بگیرد ،یا اگر مقروض است از بابت قرض خود حساب کند و یا از همین ثمن که به ذمهاش
آمده حساب کند و مقداری را بردارد و بقیه را بدهد» (انصاری1420 ،ق ،ج.)396 ،5
مالحظه میشود که از این تعابیر استفاده شده که ماهیت ارش غرامتی است که
بهواسطۀ عقد متحمل میشود و این همان اصلی است که دنبال اثبات آنیم و ارش را
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خسارتی میدانیم که در نتیجۀ قرارداد و ضمان معاوضی بر بایع تحمیل میشود .به عبارت
دیگر ،ارش غرامت و خسارت قراردادی ضمان معاوضی در عقود معاوضی است .حتی برخی
از فقها و استادان معاصر (سبحانی تبریزی1423 ،ق ،ج )427 ،1در تفسیری موسع بر این
باورند که ارش بر اجزا و صفات صحیحه و کمالیه مطلقاً و هرآنچه که موجب کثرت رغبت و
بذل ثمن زائدی که طرفین آن را انشا میکنند یا بنائا معامله بر آن انجام میشود تقسیط
میشود.
از نظر ایشان «فرق واضحی بین مقام ما و آنچه که حکم به انفساخ از اول مثل جایی
که بیع ما یملک و ما الیملک به کاالی واحد باشد وجود دارد زیرا فقها در آنجا حکم به
صحت ما یملک و بطالن ما الیملک دادند .این حکم به خالف تخلف وصف و جزئی است
که مشابه تخلف وصف است در اینجا دو طریق است :یکی از آنها ردَّ معامله از ابتدا است و
فسخ معامله است ،و دیگری قبول معامله و انحالل آن در جزء و وصف است ،و به این خاطر
است که حکم به انفساخ در این مورد نکردند زیرا امر دائر بین فسخ کل یا خصوص جزء و
وصف است» (همان).
در واقع حتی اگر با کالم ایشان موافق نباشیم که ارش جزئی از ثمن است ،در
نتیجهگیری ایشان که ارشِ پرداختی مطابق با قاعده است ،اتفاق داریم .حتی اگر در توصیف
آن دچار اختالف شویم و آن را بر طبق مبنای آیتاهلل سبحانی بخشی از ثمن و بر طبق
مبنای اتخاذی غرامت و خسارت بدانیم ،مشکلی در اصل مسئله نخواهد بود.
 .2.1.4بنای عقال

بنای عقال هم تأیید میکند که پرداخت ارش خسارت است و مطابق با قاعده محسوب
میشود .درواقع در تعریف بنای عقال گفته شده است که بنای عقال «استمرار عمل و روش
تودۀ عقال در محاورات ،معامالت و سایر روابط اجتماعی بدون درنظر گرفتن کیش ،آیین و
ملت آنها است» .از نظر برخی از فقها مراد از بنای عقال همان استمرار عقل عقال بما هو
عقال است» (کاظمی خراسانی1406 ،ق ،ج192 ،4؛ بروجردی ،بیتا137 ،؛ صدر 1405ق،
ج111 ،1؛ ذهنی تهرانی ،1388 ،ج 760 ،3به بعد) .عقال بما هو عقال نیز پرداخت غرامت را
تجویز میکنند .در نتیجه ارش امری مطابق با بنای عقال و مطابق با اصل است و شارع
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مقدس نه تنها ردعی ننموده ،بلکه بازنگری در روایات دال بر این است که بنای عقال را تنفیذ
نیز کرده است.
 .3.1.4نظریۀ جزئیت

تحلیل رابطۀ میان شرط و عقد بر اساس احیای نظریۀ جزئیت نیز میتواند اثباتگر نظریۀ
عمومی ارش باشد .بر پایۀ این نظریه ،شرط جزئی از عوضین است .عبارت مشهور در این
خصوص در لسان فقها عبارتِ «للشرط قسط من الثمن» است که بر این اساس ،وجود یا
نبود شرط باعث تأثیر در ثمن معامله میشود و اگر شرط باطل باشد ،مابهازای آن از ثمن نیز
باطل است (حلی1413 ،ق ،ج.)321 ،5
همانطوری که برخی از نویسندگان بهدرستی یادآور شدهاند« :الزمۀ این نظریه آن است
که در صورت تخلف از شرط ،مشروطعلیه بتواند ثمن را تقسیط کند و بر مشروطعلیه الزم
است قسمتی از ثمن را که در برابر شرط قرار گرفته است به طرف مقابل برگرداند .امری که
معتقدان به این نظریه نیز بدان ملتزم نشدهاند و برخی از فقیهان در انتقاد به این دیدگاه بیان
داشتهاند که این نظر برخالف فهم عرفی از مفاد عقد است و عرف میان جزء و شرط تفاوت
میگذارد» (عبدیپور و ثقفی 66 ،1387 ،و .)67
در واقع یا قائل به نظریۀ جزئیت رابطۀ شرط با عقد هستیم که در این صورت قطع ًا
موافق أخذ ارش در قراردادها بهعنوان نظریۀ عمومی خواهیم بود .بر فرض اینکه حتی قائل
به نظریۀ جزئیت نباشیم و معتقد باشیم که فقهای متأخر برخالف فقهای متقدم قائل به
نظریۀ جزئیت نیستند ،در این صورت نیز عدم انجام شرط باعث خواهد شد که بهعنوان
ضمانت اجرا طرف ناقض قرارداد را به جبران خسارت وادار سازیم ،زیرا ارش فقط در
قراردادهای عین معین اعمال میشود؛ بنابراین ضمانت اجراهای طولی مواد  237تا  239در
مورد آن کارایی نخواهد داشت .طبیعی است الزام به انجام تعهد در مورد عین معین معیوب
معنی ندارد و به طریق اولی نیز ثالث نمیتواند الزام متعهد را انجام دهد .بنابراین فقط ارش
ثابت خواهد شد که بهنظر میرسد امری مطابق با قاعده خواهد بود ،زیرا در هر صورت
متعهد شده بود که مبیع را سالم تحویل دهد و به این تعهد قراردادی خود عمل نکرده است؛
بنابراین باید خسارت نقض تعهد قراردادی خود را جبران نماید.
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در بیانی مشابه ،سید مصطفی محقق داماد نیز مینویسد« :شرط بهرحال دارای ارزش
است و در فرض تخلف باید به نحوی منظور و جبران گردد و به هیچ وجه قائل شدن به
حق خیار جبران زیان مشروطله را نمیکند .بنابراین ،هرچند میپذیریم که شرط دقیقاً جزئی
از عوضین نیست ،ولی در حکم آن است و لذا جبران آن از طریق چیزی شبیه ارش با
مشکلی مواجه نخواهد شد» (محقق داماد.)350 ،1395 ،
شاید بیان شود که نظر وی مبتنی بر این است که اثر شرط تعهد مالی ایجاد کرده ،لذا
شرط فعل قابل تخلف نیست .ولی دیدگاه ایشان اثبات نشده است ،بنابراین نمیتوان
بهعنوان مبنای نظریۀ عمومی ارش استفاده شود .پاسخ این اشکال این است که قدر متیقن
اینست در مورد مبیع معیوب شرط سالمت دارای ارزش مالی است و همین قدر متیقن
کفایت میکند که قائل به جبران خسارت باشیم؛ حال چه در قالب نقض تعهد قراردادی و
چه در قالب غرامات شرعیه .بنابراین در هر صورت پرداخت خسارت قابل توجیه است .اما
بهنظر میرسد نظریۀ مختار قویتر باشد ،زیرا نقض تعهد قراردادی مستلزم جبران خسارت
است؛ چه شرطْ فینفسه دارای مالیت باشد و چه نباشد ،نقض تعهد قراردادی باید جبران
شود .بنابراین در بدبینانهترین حالت دیدگاه محقق داماد میتواند بهعنوان مؤید نظریۀ
عمومی ارش تلقی شود.
 .2.4تحلیل راباۀ عرضی بر مبنای نظریۀ عمومی ارش

بهنظر میرسد ادلۀ کسانی که ارش را ناظر به تعذر از رد میدانند بدون توجه به مسئلۀ
بنای عقال و عرف در معامالت است و نگاه فلسفی به روایات دارند .اگر از منظر عرف به این
روایات بنگریم ،تخییر در أخذ ارش و فسخ معامله بهصراحت قابل اثبات است.
بنابراین اثبات نظریۀ عمومی ارش باعث خواهد شد که در صورت نقض تعهد از سوی
فروشنده در تحویل کاالی مطابق با قرارداد ،خریدار مختار خواهد بود که برای جبران ضرر
وارده به خود یا انتخاب نماید که قرارداد را فسخ کند یا بابت نقض تعهد قراردادی فروشنده
ارش را مطالبه نماید؛ امری که مطابق عرف و عادت است ،زیرا عرفاً مردم بین وصف
سالمت و سایر اوصاف تفاوت قائل میشوند .بنابراین اثر چنین تفاوتی ،تفاوت در ضمانت
اجرا خواهد بود.
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نتیجه
با بررسی عقاید مختلف فقهای عامیمذهب و امامیمذهب دیدیم که همگی در اینکه در
اثر خیار عیب برای مشتری تخییر در اعمال حق بهوجود خواهد آمد ،اتفاق نظر دارند .اما در
چگونگی اعمال این حق تخییری اختالف نظر وجود دارد .صرفنظر از قولی از فقهای عامه
که قائل به تفاوت بین عیب کثیر و یسیر بود و مبنایی جز ظاهر روایات نداشت ،دو نگاه
عمده در توصیف این تخییر وجود دارد؛ گروهی از فقها قائل هستند به اینکه ارشْ
مابهالتفاوت جزئی از ثمن است که در مقابل مبیع معیوب قرار دارد؛ بنابراین تخییر را تخییر
عرضی معرفی میکنند و به این ترتیب ،خریدار را مخیر در اعمال حق فسخ یا مطالبۀ ارش
میدانند .درمقابل ،فقهایی معتقدند صحت فقط وصف است .آنها بر این باورند که ارش
فقط نوعی غرامت شرعیه است که با دلیل خاص ثابت شده است؛ بنابراین موارد پرداخت
ارش مضیق به موردی است که رد غیرممکن باشد و به این ترتیب ،قائل به تخییر طولیاند.
بهنظر میرسد تحلیل سومی نیز بر اساس نظریۀ عمومی ارش میتوان ارائه داد و آن
این است که با توجه به اهمیت وصف سالمت در نزد شارع مقدس و قانونگذار عرفی
میتوان قائل بود که ارش ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی فروشنده است که
باعث میشود خسارت عدم انجام قرارداد را بپردازد و این در کنار ضمانت اجرای سایر
خیارات که فسخ قرارداد است ،میباشد .بنابراین میتوان گفت ارش مابهالتفاوت وصف
سالمت بوده ،اما باعث تخییر عرضی است.
اگر این تفسیر را بپذیریم ،مطالبۀ ارش به عیب اختصاص ندارد و در هر صورت که مبیع
مطابق اوصاف مقرره تسلیم نشود ،در کنار حق فسخ ،من له الحقْ حقِّ مطالبۀ خسارات
قراردادی بر اساس عدم تسلیم مطابق با اوصاف مقررۀ کیفی را خواهد داشت .در این صورت
ارش مطابق با قاعده خواهد بود و به بیع اختصاص نخواهد داشت .این تحلیل با نگاه
اقتصادی به حقوق قراردادها هم تناسب دارد که نگارندگان در مقالۀ دیگری به تحلیل
اقتصادی آن پرداختهاند .بهنظر میرسد که ارش قابلیت آن را دارد که بهعنوان نظریۀ
عمومی مطرح شود .اگر ارش نظریۀ عمومی باشد ،هم موافق عدالت معاوضی و هم تحلیل
اقتصادی قرارداد است.
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 .28طباطبائی یزدی ،سید محمدکاظم (1423ق) ،حاشیه المکاسب ،جلد سوم ،قم :دار المصطفی
الحیاء التراث.
 .29عاملی (شهید اول) محمدبن مکی (بیتا) ،القواعد و الفوائد ،جلد دوم ،قم :مکتبه المفید.
 .30عاملی (شهید ثانی) ،زینالدین علی (1403ق) ،الروضه البهیه ،جلد سوم ،مؤسسۀ دارالعالم
االسالمی.
 .31عبده بروجردی ،محمد ( ،)1380حقوق مدنی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات خرسندی.
 .32عبدیپور ،ابراهیم و ثقفی ،علی ( « ،)1387ارش شرط» ،مجلۀ فقه و حقوق ،شمارۀ .19
 .33عالمه حلی ،حسنبن یوسف (1410ق) ،ارشاد االذهان ،جلد اول ،قم :مؤسسۀ نشر اسالمی.
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 .34عالمه حلی ،حسنبن یوسف (1413ق) ،مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،جلد پنجم ،چاپ
دوم ،قم :دفتر نشر اسالمی.
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 .36کاتوزیان ،ناصر ( ،)1394حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد پنجم ،چاپ چهارم،
تهران :شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
 .37کاسانی حنفی ،عالالدین ،ابوبکربن مسعودبن احمد (1406ق) ،بدائع الصنائع فی ترتیب
الشرائع ،چاپ دوم ،دمشق :دارالکتب العلمیه
 .38کاظمی خراسانی ،محمدعلی (1408ق) ،تقریرات بحث خارج اصول میرزای نائینی ،فوائد

االصول ،جلد چهارم ،قم :مؤسسۀ نشر االسالمی.
 .39مجموعه من المولفین (1420ق) ،الموسوعه الفقهیه الکویتیه ،جلد بیستم ،کویت :دارالسالسل.
 .40محقق اصفهانی ،محمدحسین (1420ق) ،حاشیۀ المکاسب ،جلد چهارم ،قم :دارالمصطفی
الحیاء التراث.
 .41محقق داماد ،سید مصطفی ( ،)1395نظریۀ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی ،چاپ
چهارم ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.
 .42محقق کرکی (ثانی) ،علیبن الحسین (1408ق) ،جامع المقاصد ،جلد چهارم ،قم :مؤسسۀ آل
البیت الحیاء التراث.
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االسالمی.
 .44موسوی خمینی ،سید روحاهلل (1416ق) ،تحریر الوسیله ،جلد اول ،قم :مؤسسۀ
النشراالسالمی.
 .45موسوی خمینی ،سید روحاهلل (1410ق) ،البیع ،جلد پنجم ،قم :مؤسسۀ النشر االسالمی.
 .46موسوی خوئی ،سید ابوالقاسم (1417ق) ،مصباح الفقاهه ،به قلم محمدعلی توحیدی ،جلد سوم
و هفتم ،قم :مؤسسۀ انصاریان.
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وحید بهبانی.
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مطالعۀ رعایت قواعد ماهوی اصول دادرسی منصفانه
در مقررات نظامهای حرفهای ایران
رضا پرستش

1

سحر خسروی دانش
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چکیده
پیشرفتهای گوناگون انسانها و تخصصی شدن ،قلمروهای نوین کنشگری انسان را در جامعه
پدید آورده ،بنابراین ضرورت پیدایش نظامهای حرفهای را دامن زده است .در راستای اصل حاکمیت
قانون ،هریک از این نظامها تابع مقررات حرفهای خاصی هستند که از یک سو به بیان روندهای جاری
آن حرفه و از سوی دیگر به تخلفات احتمالی اعضای حرفه و ضمانت اجراهای آنها میپردازد .رسیدگی
به تخلفات و تعیین ضمانت اجراها در مراجع شبه قضایی انجام میشود که ارزیابی عملکرد آنها از
چشمانداز رعایت سنجۀ مهمی چون دادرسی منصفانه دارای اهمیت است .این پژوهش که با روش
توصیفی -تحلیلی نگاشته شده ،در صدد است تا اصول قواعد ماهوی سنجۀ دادرسی منصفانه را در
مقررات نظامهای حرفهای ایران بررسی کند .دادرسی منصفانه یکی از دانش -واژگان مهم حقوقی است
که برآیندهای عملی بسیاری را در حفظ حقوق بنیادین طرفین دادرسی و نیز در جامعه دارد .حق انتخاب
وکیل ،حق سکوت ،حق دفاع و  ،...نمودهای دادرسی منصفانه است که در مراحل گوناگون رسیدگی باید
اعمال شود .اصل برائت ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز منع مجازات مضاعف ،شماری از
مهمترین اصول قواعد ماهوی دادرسی منصفانه است .پدیدآورندگان این پژوهش دریافتهاند که در
پارهای از مقررات نظامهای حرفهای ،اصول دادرسی منصفانه مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است و
این کاستی باید در بازنگریهای آتی مورد توجه قرار گیرد .تا آن هنگام ،مراجع شبه قضایی که بر پایۀ
مقررات نظامهای حرفهای به احراز ارتکاب تخلف و تعیین ضمانت اجرای آن میپردازند ،باید در اِعمال
قواعد ماهوی دادرسی منصفانه کوشا باشند.
واژگان کلیدی :اصول دادرسی ،دادرسی منصفانه ،قواعد ماهوی ،مراجع شبه قضایی ،نظام حرفهای.
 .1مربی دانشگاه گیالن ،گیالن-ایران (نویسندۀ مسئول)
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد انزلی ،انزلی-ایران
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مقدمه
گسترش اندیشههای انسانگرایانه در سدههای گذشته در سرتاسر جهان نظامهای
حقوقی را نیز متأثر کرده است؛ بهگونهای که در هریک از سازههای نظامهای حقوقی ،میزان
و نیز چگونگی پدیداری ارزشهای انسانی دارای اهمیت بوده ،به پیامدهایی محسوس نیز
منجر میشود.
امروزه بهزمامداری یا حکمرانی مطلوبْ خود یکی از ارزشهای مهم در عملکرد حاکمیت
هاست و در شمار مهمترین مطالبات افکار عمومی قرار دارد .بهزمامداری در سازۀ تقنینی
حاکمیت نیز بر رعایت اصل ضرورت در قانونگذاری و نیز رعایت سنجههایی همانند
عقالیی بودن و پیشبینی بسترهای الزم برای نهادینگی اصل حاکمیت قانون در جامعه
تأکید دارد.
در این میان ،پیادهسازی روندهای پیشگفته در سطوح گوناگون مقررات دارای اهمیت
است .افزون بر قوانین اساسی و عادی ،نظامهای حرفهای نیز که به تنظیم امور در حرفهها و
صنفهای گوناگون میپردازند باید با پیروی از اصول پیشگفته ،افزون بر کوشش در راه
انتظام بخشیدن به قلمرو کارکردی خود ،در راه پاسداشت مفاهیم بنیادینی همانند دادرسی
منصفانه که بهویژه در دهههای گذشته در سپهر نظامهای حقوقی درخشیده است ،کوشا
باشند.
بر پایۀ این مراتب ،این نوشتار که با روش توصیفی -تحلیلی و با بهرهگیری از منابع
دسته اول پژوهشی نگاشته شده ،در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که قواعد ماهوی
دادرسی منصفانه چگونه در نظامهای حرفهای ایران سازمان یافتهاند .در این راستا پس از
مطالعۀ مفاهیم مقررات نظامهای حرفهای ایران و نیز دادرسی منصفانه ،هریک از مؤلفههای
قواعد ماهوی دادرسی منصفانه در نظامهای حرفهای ایران بررسی میشود.
 .1مقررات نظامهای حرفهای ایران
این تحقیق به مطالعۀ رعایت اصول و قواعد دادرسی منصفانه در مقررات نظامهای
حرفهای میپردازد .ازهمینرو در آغاز باید مقررات نظامهای حرفهای ایران را مطالعه کرد .در
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این راستا و در ادامه ،مفهومشناسی نظامهای حرفهای و نیز جلوههای مقررات نظامهای
حرفهای در ایران از نظر گذرانده میشود.
 .1.1مفهومشناسی نظامهای حرفهای

پیشرفتهای گوناگون در زندگی انسان کنشگری او را در زمینههای فردی و اجتماعی
تازهای بههمراه آورده و خود به پیدایش پیچیدگیهای گوناگون در زندگی انسان انجامیده
است .تخصصی شدن جوامع که یکی از بنیادهای مهم مدرنیسم بهشمار میرود هم به این
روند دامن زده و حرفههای گوناگونی را در جامعه پدید آورده است که به ارائۀ خدمات و نیز
تولید فراوردههای متعددی برای جامعه میپردازند.
برای ساماندهی به هریک از زمینههای کنشگری پیشگفته نظامهای حرفهای ویژهای
پدید آمده است که با پیشبینی مقررات و نیز ضمانت اجراهایی روشن در چارچوب آن زمینه
کوشیدهاند تا همۀ کنشگران را به پاسداشت بایستههای حیات آن حرفه رهنمون سازند.
بنابراین نظامهای حرفهای را باید مجموعه مقرراتی دانست که در هریک از حرفهها و یا
صنفها وجود داشته ،به پیدایش نظم و انسجام در آن حرفه یا صنف بینجامد.
 .2.1جلوههای مقررات نظامهای حرفهای در ایران

پس از مطالعۀ مفهوم نظامهای حرفهای ،اینک الزم است تا شماری از مهمترین
مقررات این نظامها در حقوق ایران بهگونهای فشرده مورد اشاره قرار گیرند .اما پیش از آن
باید اشاره شود که با توجه به تعدد صنفها و حرفهها در کشورمان ،مجالی برای معرفی همۀ
آنها وجود ندارد ،بلکه در ادامه به معرفی فشردۀ دو مقررۀ مربوط به نظامهای حرفهای
مرتبط با نظام حقوقی ایران پرداخته میشود.
 .1.2.1قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381ش

در برخی پروندههای حقوقی ،صدور رأی پیرامون پرونده مستلزم اظهار نظر دربارۀ
جنبههای فنی و تخصصی آن رأی است .درواقع ،پیچیدگیهای روزافزون زندگی اجتماعی و
ورود همیشگی به قلمروهای نوین زندگی سبب شده است که در بسیاری از موارد اختالفاتی
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حقوقی در میان چند طرف پدید آمده و بهطور طبیعی تصمیمگیری در این باره مستلزم
اظهار نظر فنی و تخصصی پیرامون آن موضوع باشد.
در این موارد ،دادرس حقوقی با صدور قرار کارشناسی ،فردی خبره را در این حوزه که
صالحیت او پیشتر از سوی دستگاه قضایی برای عضویت در کانون کارشناسان رسمی
دادگستری تأیید شده است ،برای اظهار نظر در پروندۀ مطروحه به همکاری فرامیخواند.
با توجه به اهمیت نهاد کارشناسی در دادرسیهای حقوقی ،کیفری و نیز اداری ،پس از
چند نمونه قانونگذاری سرانجام قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ 28
فروردین  1381الزماالجرا شد .در این قانون افزون بر تعیین سازوکارهای انتظامی صنف
کارشناسان ،شماری از جرایم و تخلفات این افراد نیز بیان شده است.
 .2.2.1الیحۀ قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری 1333ش

این سند قانونی به انتظام امور در صنف وکالت میپردازد .با اینکه پس از پیروزی انقالب
اسالمی کوششهایی برای روزآمدسازی نظام حرفهای وکالت شده ،اما همچنان این الیحه
بر صنف وکالت حاکم است و در آن افزون بر پیشبینی نهادهای اجرایی ،شرایط ورود به
صنف و ،...از تخلفات وکال نیز سخن گفته شده است.
 .2دادرسی منصفانه
از آنجا که در این نوشتار ،سنجۀ دادرسی منصفانه در مقررات نظامهای حرفهای در ایران
بررسی میشود ،الزم است در این گفتار به دانش -واژۀ دادرسی منصفانه پرداخته شود و
مفهومشناسی و نیز مبانی آن مورد مطالعه قرار گیرد.
 .1.2مفهومشناسی

بهطور کلی هریک از دانش -واژگان دارای دو مفهوم لغوی و نیز اصطالحی است ،از
همینرو در ادامه به تبیین هریک از مفاهیم یادشده از دادرسی منصفانه پرداخته میشود.
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 .1.1.2مفهوم لغوی

دادرسی منصفانه که به گستردگی در ادبیات حقوقی چهره یافته ،یک ترکیب وصفی
پدیدآمده از واژگان رسیدگی و منصفانه است.
 .2.1.2مفهوم اصاالحی

دادرسی منصفانه به زبان ساده به مفهوم تضمینهای کلی برای حقوق طرفین
دعواست .از یک سو ،خواهان یا شاکی باید بتواند حق بر دادخواهی خود را بهگونهای مناسب
پیاده کند و از سوی دیگر نیز خوانده در دعوای حقوقی و یا متهم در دعوای کیفری ،سزاوار
پیادهسازی حقوق دفاعی خود است .بنابراین دادرسی منصفانه در چشمانداز کلی خود به
تحقق کامل این حقوق بنیادین مینگرد .سازههای گوناگون منشور بینالمللی حقوق بشر
همانند اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در مادۀ 14
خود ،دولتها را به فراهم کردن بسترهای پیادهسازی دادرسی منصفانه فراخواندهاند.
بهطور کلی باید دانست که استانداردهای دادرسی منصفانه به دو دسته تقسیم شده
است:
 استانداردهای عام و فراگیر .حق استماع منصفانه ،استقالل و بیطرفی دادگاهها یا دیوان
ها ،استماع علنی و جبران کارآمد .این استانداردها در همۀ مراحل موضوعیت داشته،
قابل اعمالاند.
 استانداردهای خاص .این استانداردها ناظر بر مراحل سهگانۀ دادرسی اداری است
(همتی .)247 ،1396 ،هریک از مراجع شبه قضایی که بر پایۀ قوانین نظامهای حرفه
ای به تخلفات اعضا رسیدگی میکنند باید این معیارها را بهکار بندند.
 .2.2مبانی

دادرسی منصفانه دارای مبانی مهمی است که توجه به آنها میتواند دستاندرکاران
تقنینی ،اجرایی و قضایی را در کوشش برای نهادینگی این مفهوم در نظامهای حقوقی
مصممترکند؛ ازهمینرو در ادامه به شماری از این مبانی پرداخته میشود.
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 .1.2.2کرامت انسانی

در اسناد بینالمللی حقوق بشر ازجمله مقدمۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،کرامت و حیثیت
ذاتی انسانها و مبنای برخورداری آنها از حقوقْ یکسان و انتقالناپذیر بیان شده است.
اعالمیۀ یادشده بهعنوان نقطۀ عطف تدوین حقوق جهانی بشر ،شناسایی کرامت ذاتی کلیۀ
اعضای خانوادۀ بشری را اساس آزادی ،عدالت و صلح در جهان میداند .برخورداری انسان از
کرامت در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مبنای بهرهمندی افراد از حق دادرسی عادالنه و
منصفانه بهعنوان حق بشری بهشمار رفته است .بهموجب حق برخورداری از کرامت است که
درصورتی که انسانها در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار گیرند ،باید در برابر خودسریها و
اقدامات سلیقهای مأموران حکومتی از حمایت کامل برخوردار باشند و مادام که اتهام آنان از
رهگذر یک دادرسی منصفانه و با رعایت تضمینات دادرسی به اثبات نرسیده باشد ،بیگناه
فرض شده ،بههیچروی تعرض نسبت به آنها روا داشته نمیشود (طه.)87 ،1392 ،
 .2.2.2حقوق طبیعی
حقوق بشر صورت تکاملیافتۀ مفاهیم ابتداییتر قانون طبیعی و حقوق طبیعی است.

حقوق طبیعی بازتاب نظم طبیعی جهان هستی است و نیز مبتنی بر این دیدگاه است که
انسان جزئی از نظام هماهنگ هستی است .نمایندۀ اصلی تئوری حقوق طبیعی در دنیای
مدرن ،جان الک بود که فلسفۀ خود را در چارچوب انسانگرایی قرن چهاردهم توسعه داد
(صابر ،1388 ،ص .)187حقوق طبیعی از آن نظر که از طبیعت انسان سرچشمه میگیرد و در
قانون طبیعت یافت میشود مبنایی حقوقی برای برخورداری انسانها از حقوق بشر ازجمله
دادرسی عادالنه تلقی شده است .بر اساس این دیدگاه ،انسان نیز جزئی از طبیعت و حامل
قوانین طبیعی در خود است (سوادکوهی ،همان.)59 ،
 .3قواعد دادرسی ماهوی در نظامهای حرفهای و صنفی
قواعد ماهوی دادرسی منصفانه نمودهای گوناگونی دارد که در ادامه به معرفی شماری از
آنها و تبیین رویکرد مقررات نظامهای حرفهای ایران در این باره پرداخته میشود.
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 .1.3اصل برائت یا فرض بیگناهی

فرض بیگناهی یا اصل برائت اصل اساسی در محاکمۀ عادالنه است و تا آنجا اهمیت
دارد که بهعنوان یک فرااصل یا اصل بنیادینِ همۀ نظامهای حقوقی شناخته میشود .این
اصل در اسناد مهم بینالمللی حقوق بشر بیان شده است .قوانین آئین دادرسی کیفری و
مدنی در کشورمان نیز آشکارا به این اصل مهم اشاره دارد.
دادستان باید دور از هرگونه تردید معقول ثابت کند که متهم مجرم است و اگر تردیدی
وجود داشته باشد متهم باید بیگناه تلقی شود .بند  2مادۀ  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاسی حق بیگناه شمرده شدن را برای افراد پیشبینی میکند.
در قانون اساسی ایران در اصل  37دربارۀ اصل برائت اینگونه آمده است« :اصل ،برائت
است و هیچکس از نظر قانون ،مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح
ثابت گردد» .این یک اصل کلی و عام است که بنا را بر مجرم نبودن قرار داده است؛ مگر
جرم فرد در دادگاه صالح اثبات شود.
اصل برائت مقتضی آن است که شخصی که بهعنوان متهم در یک دعوای عمومی
تحت تعقیب قرارگرفته است تا زمان صدور حکم قطعی محکومیت بیگناه شناخته شود.
(ابراهیمی ،همان .)129 ،در اینجا پرسشی که پیش میآید آن است که چه زمانی فرض
بیگناهی قابل استناد است؟ آیا به محض مظنون شدن شخص امکان برخورداری او از آن
وجود خواهد داشت یاآنکه تنها شامل حال متهم میشود؟ و آیا این حق مربوط به مرحلۀ
بدوی است یا به مرحلۀ تجدیدنظر هم راه مییابد؟ مادۀ  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی میگوید تا زمانی که محکومیت فرد نهایی و الزامی نشده است ،مشمول اصل برائت
میشود؛ بنابراین برخورداری از این حق تا مرحلۀ تجدیدنظر ادامه دارد.
با توجه به آنچه که دربارۀ اصل برائت توضیح داده شد مشخص میشود که رعایت این
اصل از مرحلۀ مقدماتی تحقیق و تا پایان مرحلۀ تجدیدنظرخواهی بسیار مهم است .
با وجود تصریح قانون اساسی و نیز قوانین موضوعۀ ایران به این اصل ،در پارهای از
قوانین نظامهای حرفهای ازجمله قوانین نظام مهندسی ،اتحادیههای صنفی ،کانون وکال و

58



نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،پايیز و زمستان 98

کانون سردفتران و دفتریاران ،در خصوص اصل برائت که از اصول بدیهی حقوقی بهشمار
میرود ،تصریحی مشاهده نمیشود که جای تأمل دارد.
بنابراین ،عدم تصریح به اصل برائت در قوانین نظامهای حرفهای موجب شده است که
این قوانین نسبت به اعضای متخلف خود گاهی برخوردی خارج از موازین انصاف داشته
باشند .برای مثال ،مادۀ  72قانون نظام صنفی با این بیان که « ...در صورت احراز عدم
تخلف صنفی یا انصراف شاکی با اعالم مراتب ،پرونده را مختومه نمایند» ،در این ماده باید
عدم تخلف احراز شود ،و نه اینکه وقوع تخلف محرز گردد .شایسته بود که بهجای «احراز
عدم تخلف»« ،عدم احراز تخلف» نگاشته میشد.
اصل برائت در پارهای از قوانین رسیدگی به تخلفات اعضای نظامهای حرفهای ،جز در
آئیننامۀ نظام پزشکی ،در سایر قوانین بهصراحت بیان نشده و حتی بهطور مبهم نیز در
قوانین نیامده است .مادۀ  33قانون نظام پزشکی و زیرشاخههای آن (پرستاری ،مامایی،
دندانپزشکی و  ) ...بیان میکند« :درصورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل
نظر به منع تعقیب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان منع تعقیب صادر و مراتب را با
تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعالم تخلف اعالم مینماید».
این ماده چیزی دربارۀ اصل برائت بیان نمیکند ،اما آئیننامۀ همین قانون در باب دوم
فصل سوم دربارۀ نحوۀ رسیدگی هیئت بدوی انتظامی مادۀ  53بند «ه» اینچنین بیان کرده
است« :چنانچه هیأت معتقد باشد دالیل ابرازی برای احراز تخلف کفایت نداشته یا تخلف
انتسابی به فرض صحت ،تخلف نیست بدون لزوم تعیین وقت ،حکم به برائت میدهد» .این
ماده بهصراحت بیان میکند که اگر تخلف منتسب به متخلف نباشد یا عملش تخلف نباشد،
حکم به برائت صادر میشود.
در قانون نظام دامپزشکی نیز صحبتی از اصل برائت نشده ،اما در تبصرۀ  2مادۀ 11
مطرح شده است که «چنانچه هیئت بدوی انتظامی پرونده را غیر قابل رسیدگی تشخیص و
مبادرت به صدور رأی بر عدم تخلف و یا برائت متهم نماید ،مراتب حسب مورد به شاکی
ابالغ و وی میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ،درخواست تجدیدنظر خود را به هیئت عالی
انتظامی ارایه نماید».
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در آئیننامۀ قانون صنعت و معدن مادۀ  79و همچنین در مادۀ  87آئیننامۀ نظام
مهندسی و کنترل ساختمان آمده است« :شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات
واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند  ...نظر به رد شکایت ...داده
میشود» .در این دو ماده آمده که اگر شکایت را وارد ندانند شکایت میکنند و سخنی از
اصل برائت بهمیان نیامده است .اما میتوان از کلمه ردَّ شکایت اصل برائت را استنتاج نمود.
ولی درکل نه در قانون و نه در آئیننامۀ صنعت و معدن و نظام مهندسی بهصراحت اصل
برائت بیان نشده است.
با توجه به توضیحاتی که بیان گردید ،جز در آئیننامۀ نظام پزشکی و نظام دامپزشکی
که به اصل برائت اشاره شده ،در قوانین سایر نظامهای حرفهای ،اصل برائت بهروشنی
نیامده است؛ هرچند در بعضی قوانین میتوان این اصل را از مواد آن استنباط نمود.
 .2.3اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل قانونی بودن تخلف و تنبیهات)

این اصل میراث فکری چزاره بکاریا ،از پیشوایان مکتب کالسیک ،و بنیادیترین اصل
در حقوق کیفری مدرن است .در این راستا ،جرم ،مجازات و مرجع قضایی رسیدگیکننده به
این موارد باید بر پایۀ قانون تعیین شوند .این اصل که خود جلوۀ مهم و اثرگذاری از اصل
حاکمیت قانون است ،در حقوق اداری نیز به ضرورت تعیین تخلفات ،ضمانت اجراها و نیز
مراجع شبه قضایی و یا اختصاصی اداری در هریک از نظامهای حرفهای بر پایۀ قانون اشاره
دارد.
در رسیدگی به تخلفات اعضای نظامهای حرفهای ،از جرم با عنوان تخلف و از مجرم با
عنوان متخلف و از مجازاتها با عنوان تنبیهات تعبیر میشود .تعریف جرم با تخلف مقداری
متفاوت است .تخلف عبارت است از :تخطی و نقض افراد یک صنف ،حرفه و یا شغل از
مقررات و نظاماتی که جهت حفظ شئون و سالمت افراد آن صنف یا حرفه درنظر گرفته
میشود؛ همانند صنف وکال و صنف سردفتران (الهیمنش .)133 ،1393 ،در تعریف دیگری
از تخلف اینطور بیان شده است :تخلف انتظامی تعریف خاصی در قوانین ندارد ،ولی نقض
مقررات صنفی بهوسیلۀ یکی از اعضای صنف مانند تخلف قاضی ،وکیل ،کارشناس ،سردفتر
و دفتریار را جرم انضباطی و تقصیر انضباطی هم گفتهاند (باری.)121 ،1393 ،
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بنابراین تخلف ،مربوط به اعضای یک صنف و گروه و وظایف مربوط به آنها است.
البته گاهی ممکن است مواردی یافت شود که هم جزء تخلف باشد و هم جرم ،اما عالوه بر
شباهت ،تفاوتهایی نیز با هم دارند.
آنچه که باعث فاصله گرفتن از اصل قانونی بودن جرم و مجازات میشود شناسایی
تخلف از جانب مقررات دولتی است .در این اصل عنصر مادی و معنوی ضروری است ،ولی
در تخلفات و مقررات انضباطی عنصر معنوی ضرورتی ندارد .صرف انجام ارادی عمل و
ارتکاب آن برای تحقق تخلف کافی است .گرانفروشی صرف نظر از ماهیت و انگیزۀ
شخص مرتکب ،تخلف صنفی محسوب میشود .بااینحال ،احراز سوءنیت و قصد مرتکب
کار مشکلی است و باید مبتنی بر دالیل روشن و آشکاری باشد (هداوند.)29 ،1390 ،
اکنون الزم است ،اصل تخلف و تنبیهات در قوانین نظامهای حرفهای مورد بررسی قرار
گیرد .در نظام پزشکی ،نظام مهندسی ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،
سازمان روانشناسی و مشاوران ،کانون وکال ،کانون سردفتران و دفتریاران ،و نیز اتحادیۀ
صنفی تعریفی از تخلف ارائه نشده ،اما آئیننامۀ قانون نظام مهندسی معدن در مادۀ 83
تخلف را تعریف کرده و این درحالی است که در قانون نظام مهندسی معدن تعریفی از تخلف
نشده است.
در مادۀ  83آئیننامۀ نظام مهندسی معدن آمده است« :تخلفات انضباطی و حرفهای
عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانۀ اشتغال موضوع قانون یا
عضویت در سازمان استان باشد .تخلف انضباطی و حرفهای و انطباق آنها با مجازاتهای
انتظامی به شرح زیر است.» ... :
در مادۀ  3بند «و» قانون نظام پزشکی آمده است :تخلفات صنفی و حرفهای شاغالن
حرفۀ پزشکی که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند ،در نظام پزشکی رسیدگی میشوند.
همچنین در مادۀ  28قانون نظام پزشکی مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای
شاغالن پزشکی و در تبصرۀ همین ماده عناوین تخلفات مشخص شده است .در بندهای
این تبصره تنبیهات متخلفان از این ماده مشخص شده ،اما تخلفات را بهطور واضح
طبقهبندی نکرده است و فقط در تبصره بیان شده است :عدم رعایت موازین شرعی و قانونی
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و مقررات صنفی و حرفهای و شغلی و سهلانگاری در انجام وظایف قانونی بهوسیلۀ شاغالن
حرفههای پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب ،و متخلفان با توجه به شدت و ضعف
عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میشوند و
همچنین در بندهای تبصره فقط تنبیهات را طبقهبندی کرده و مشخص نشده هر تنبیهی
مربوط به چه تخلفی است.
در تاریخ  16آبان  1386آئیننامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای
پزشکان بهتصویب رسید .مواد  2تا  35این آئیننامه تخلفات را مشخص کرده و فصل دوم
همین آئیننامه مجازاتهای انتظامی (تنبیهات) را که در قانون نظام پزشکی در مادۀ 28
وجود داشته ،در مادۀ  37این آئیننامه آورده که بندهای مادۀ  28قانون مربوط به کدام
تخلف است.
جرایم پزشکی را میتوان با تخلفات انضباطی یکی دانست؛ یعنی آنچه در جرایم پزشکی
آمده است در تخلفات انتظامی هم وجود دارد ،اما این دو باهم تفاوتهایی دارند که عبارتاند
از:










اساس تخلفات انتظامی پزشکان قراردادی است؛ یعنی کسی که به این حرفه اشتغال
مییابد از قبل توافق میکند که مقررات آن را رعایت نماید و اگر رعایت نکند و مورد
احترام قرار ندهد در معرض مجازات قرار میگیرد.
اصل قانونی بودن جرم نسبت به مقررات انتظامی نظام پزشکی اعمال نمیشود ،اما در
جرایم پزشکی اعمال میشود؛ یعنی هر عملی که برخالف شئون جامعۀ پزشکی
محسوب شود ،قابل مجازات است و این اعمال از قبل پیشبینیپذیر نیستند.
دالیلی را که برای مسئولیت جزایی یک پزشک در دادگاه ارائه میشود و ممکن است
مورد قبول دادگاه قرار نگیرد ،میتوان در هیئتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی
استفاده کرد.
ضمانت اجرای جرایم پزشکی در قانون مجازات پیشبینی شده ،اما ضمانت اجرای
تخلفات انتظامی پزشکان در قوانین سازمان نظام پزشکی و آئیننامۀ مربوط به آن
پیشبینی شده است.
رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی در دادسرا و هیئتهای خاصی است که در نظام
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پزشکی هر شهرستان تشکیل میشوند ،ولی جرایم پزشکی از سوی دادسراها و محاکم
جزایی و با استناد به قوانین و تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری تعیین میگردند
(آموزگار.)185 ،1388 ،
تعیین قواعد مربوط به جرم و مسئولیت جزایی ،جز از طریق استناد به قوانینی که از
سوی قوۀ مقننه وضع میشود ،ممکن نیست؛ درحالی که خطا و مسئولیت انتظامی با اجازۀ
قانونگذار بهموجب مصوبات قوۀ مجریه (نظیر تصویبنامه ،آئیننامه ،نظامنامه و بخشنامه)
تعیین میشود که در اکثر موارد محتاج به تشریفات خاصی نیست .همچنین این مقررات
همیشه در معرض تغییر و تحول بوده ،مقام باالتر میتواند با اتخاذ تصمیم جدیدی آنها را
نسخ نماید .درصورتی که نسخ قوانین جزایی به سهولت امکانپذیر نیست و فقط ار طریق
تصمیم قانونگذار میسر خواهد بود (الهیمنش ،همان.)135 ،
در قانون نظام مهندسی تعریفی از تخلف ارائه نشده است .همچنین در این قانون به
تخلفات و تنبیهات نیز اشارۀ صریحی نشده و در مادۀ 17این قانون آمده است که چگونگی
رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در
شورای انتظامی نظام مهندسی در آئیننامۀ اجرایی تعیین میشود.
در مادۀ  90آئیننامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی نیز مجازاتها تا درجۀ  6طبقهبندی
شده و در مادۀ  ،91مجازاتها با درجۀ آنها در  19بند آمده است.
همچنین در قانون نظام مهندسی مادۀ  28بیان میشود :ظرف  6ماه از زمان ابالغ این
قانون ضوابط ،مقررات و تشکیالت حرفهای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشتهها
و حرفههای موضوع این قانون را در قالب آئیننامهای تدوین و برای تصویب به هیئت
وزیران پیشنهاد نماید.
طبق مادۀ  32آئیننامۀ اجرایی نظام مهندسی نیز مرجع و نحوۀ رسیدگی به تخلفات
حرفهای و انضباطی دارندگان پروانۀ اشتغال به کار کاردانی و تجربی مانند دارندگان پروانۀ
اشتغال به کار مهندسی است ،لکن پس از تأسیس تشکیالت حرفههای مربوط ،شورای
انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیالت یادشده اقدام خواهند
کرد.
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نکتۀ حائز اهمیت آن است که بهمنظور مقابله با گسترده بودن تفسیر مواد قانون از سوی
شورای انتظامی و جلوگیری از تعبیرهای گوناگون از عناوین متخلفانه و بنابر اصل مسلم
حقوقی قانونی بودن جرایم و مجازاتها ،تخلفات بهصراحت باید از سوی قانونگذار روشن
شود (هداوند)68 ،1390 ،؛ امری که در قوانین مورد بررسی ما مشاهده نمیشود.
در مادۀ  91آئیننامۀ پیشین بند «ع» بیان شده است :انجام هر عملی که بهموجب
آئیننامههای داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفهها بوده ،موجب
خدشهدار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود ،از درجۀ  1تا  4مجازات میشودکه این در
راستای تحقق بخشیدن به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است .هرچند بند یادشده به
اصل قانونی بودن اشاره دارد ،اما همانطور که گفته شد تخلفات و تنبیهات باید بهصراحت
از سوی قانونگذار روشن شود.
افزون بر این ،در قانون وکالت برخی از جرایمی که ممکن است شامل وکال بشود آمده
است .اما بعضی از این مواد نسخ شده و در آئیننامۀ الیحۀ قانونی استقالل کانون وکالی
دادگستری مورد بازنگری قرار گرفته است .آئیننامۀ استقالل کانون وکال برای جرایمی که
در قانون وکالت مشخص شده ،مجازاتهایی را تعیین نموده است .اصل قانونی بودن جرم
در جرایمی که از طرف قانونگذار در قانون وکالت مشخص شده است وجود دارد ،ولی در
آئیننامۀ آن ،اصل قانونی بودن مراعات نشده است .تغییر قانون بهراحتی ممکن نیست ،ولی
آئیننامه را میتوان بهآسانی تغییر داد .مواد  28تا  45قانون وکالت مربوط به وظایف وکال
است و مواد  78تا  83آئیننامه نیز تخلفات را همراه با درجۀ آنها مشخص کرده است .در
مادۀ  76آئیننامه فقط مجازاتها نام برده شده است.
مادۀ  19قانون نظام دامپزشکی نیز از بند «الف» تا «ح» مجازاتهایی را که افراد
متخلف عضو این سازمان مرتکب میشوند مشخص نموده ،اما نوع تخلف را تعیین نکرده
است .در آئیننامۀ قانون نظام دامپزشکی و در مادۀ  3مجازاتهایی را که شامل افراد عضو
این نظام میشوند بیان داشته و مادۀ  5این آئیننامه انواع تخلف صنفی و حرفهای
دامپزشکی را مشخص کرده است .مادۀ  20آئیننامه مجازاتهایی را که به اعضای متخلف
این سازمان تعلق میگیرد بیان کرده و در مادۀ  21آئیننامه مشخص شده است که برای هر
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تخلف چه مجازاتی را باید اعمال کرد .از این منظر قانون نظام دامپزشکی حائز صراحت
بیشتری از قانون وکالت است.
قانونگذار در مادۀ  38قانون سردفتران و دفتریاران مجازاتهای انتظامی را مشخص
کرده است که نشاندهندۀ مراعات اصل قانونی بودن مجازاتها است .در این قانون از مادۀ
 42تا  44جرایم مشخص شده است و از مادۀ  44به بعد طریق اجرای مجازاتها بیان
میشود .شایان ذکر است در اصالح این قانون که در سال 1391ش انجام شد در مادۀ 38
قانون که انواع مجازاتها بود تغییراتی ایجاد شد و تعداد مجازاتها افزایش یافت.
در خصوص رعایت این اصل در مادۀ  25قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی و مادۀ  19قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز ضوابطی
بیان شده است.
شایان ذکر است تخلفاتی که در قانون نظام صنفی کشور آمده ،از سوی مجلس
قانونگذاری شده است؛ یعنی تخلفاتی در قانون مشخص شده است -نه مانند سایر نهادها
در آئیننامه -و این از لحاظ رعایت اصل بنیادین حکومت قانون قابل توجه است .مواد  57تا
 70این قانون تخلفات و مجازاتهای الزم را مشخص کرده که اصالحیۀ همین قانون
بهعنوان اصالح قانون نظام صنفی کشور در سال 1393ش از سوی مجلس تصویب شده
است.
با توجه به مطالب پیشگفته روشن میشود که اصل قانونی بودن جرم و مجازات
(تخلفات و تنبیهات) در قوانین همۀ نظامها وجود ندارد ،زیرا در بعضی نظامها ،تخلفات و
تنبیهات در آئیننامه تصویب شده است؛ درحالی که باید در قانون مراعات شود.
البته با توضیحاتی که دربارۀ هریک از نظامهای حرفهای و قوانین و آئیننامههای آنها
داده شد ،مشخص میشود که اصل قانونی بودن مجازات نیز بهمانند اصل قانونی بودن جرم
باید در قانون مشخص شود .عدم تعیین مجازات در قانون باعث میشود که مراجع
رسیدگیکننده سلیقههای شخصی خود را در تعیین مجازات و اجرای آن وارد کنند.
آئیننامهها تکمیلکنندۀ قوانین هر نظام محسوب میشوند و جرم و مجازات باید در خود
قانون و از سوی مقنن ،قانونگذاری شود.
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 .3.3اصل منع محاکمه یا مجازات مضاعف

یکی از اصول مهم در قلمرو دادرسی منصفانه را باید اصل منع محاکمه و یا مجازات
مضاعف دانست که اگرچه در نظام حقوقی کشورمان استثناهایی نیز بر آن مقرر شده است،
اما بهعنوان یکی از اصول مهم ماهوی دادرسی منصفانه شناخته میشود .بهموجب این
قاعده هیچکس را نمیتوان برای ارتکاب یک جرم که به صدور حکم قطعی اعم از
محکومیت یا برائت منجر شده است دوباره تحت تعقیب و محاکمه قرار داد (آبانگاه و
همکاران .)802 ،1398 ،عدالت حکم میکند که مجرم یا متخلف برای یک جرم  2بار
مجازات نشود که این یک اصل خدشهناپذیر است .اصل منع مجازات دوباره در بند  7مادۀ
 14میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است.
قوانین و آئین دادرسیِ ممنوعیت منع محاکمۀ مضاعف پس از قطعی شدن حکم
محکومیت و یا تبرئه شدن بر اساس قوانین دولت یادشده اعمال میشود .یعنی باید زمان
تجدیدنظرخواهی و زمان مراجعه به مراجع قضایی و درکل تمام رسیدگیهای قضایی
منقضی شده باشد .ولی باید گفته شود که ممنوعیت منع محاکمۀ مضاعف باعث انجام
محاکمۀ جدید در یک حوزۀ قضایی دیگر نمیشود .وقتی که فرد در یک دادگاه عمومی
تخصصی محاکمه شد میتوان وی را در یک دادگاه اختصاصی مربوط به یک نهاد و
سازمان دیگر نیز مورد محاکمه قرار داد.
اصل ممنوعیت مجازاتِ مضاعف مانع مفتوح شدن دوبارۀ پرونده یا رسیدگی جدید-
درصورتی که اشتباه قضایی صورت گرفته باشد -نمیشود .البته باید بین باز شدن پرونده
برای همان عمل مورد محاکمه و رسیدگی جدید قضایی که در شرایط استثنایی صورت
میگیرد ،تمایز قائل شد.
گاهی بعضی از جرایم از سوی اعضای نظامهای حرفهای ممکن است هم جرم محسوب
شود و هم تخلف .حال پرسش این است آیا میتوان شخص را هم از لحاظ جرم کیفری
مورد مجازات قرارداد و هم از لحاظ تخلف او را تنبیه کرد؟
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به دلیل اینکه مجازاتهای جنایی با مجازاتهای تأدیبی متفاوتاند و مجازاتهای
تأدیبی عموماً در قوانین جنایی وجود ندارند ،ازاینرو مغایرت دو مجازات و دو فعل ایجاب
میکند که متخلف نسبت به یک فعل درصورتی که عملش جرم تأدیبی شمرده شود ،دوباره
محاکمه گردد و اجرای یکی از این دو مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نمیشود .همچنان
تبرئۀ متخلف در یکی از دو محاکمه مانع از ادامۀ محاکمه دوم نمیگردد .دلیل قانونگذاران
قوانین عرفی در این باره این است که مقصود از محاکمۀ تأدیبی ،حمایت از حرفه و شغل
است و هدف از محاکمۀ جنایی ،حمایت از جامعه (ابراهیمی ،همان .)159 ،در همین زمینه
مادۀ  16قانون نظام مهندسی معدن در خصوص چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب
و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی ،در آئیننامۀ
اجرایی این قانون ضوابطی دارد .مادۀ  77آئیننامۀ این قانون بیان میکند« :کلیۀ اشخاص
حقیقی و حقوقی که در مورد هریک از اعضای سازمان استان یا دارندۀ پروانه اشتغال
شکایتی در مورد تخلفات انضباطی انتظامی و یا حرفهای وی داشته باشد میتواند شکایت
خود را بهطور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک
مربوط به دبیرخانه سازمان استان ارسال یا تحویل نماید» .این ماده بیان میکند که دبیرخانۀ
سازمان به تخلفاتی که انضباطی و انتظامی باشد رسیدگی میکند .در مورد جرایم کیفری که
در صالحیت مراجع قضایی است فرد متخلف باید در مراجع کیفری مجازات شود.
اگر یکی از اعضای نظام مهندسی عملی را انجام دهد که جرم کیفری و تخلفات
انضباطی و انتظامی را تؤامان دربر گیرد ،برای آن یک جرم ،هم باید در سازمان نظام
مهندسی پاسخگو باشد و هم ممکن است در مراجع کیفری مجازات شود .مادۀ  80همین
آئیننامه بیان میکند« :طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در
شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفهای مندرج در این آئیننامه
نخواهد بود» .با توضیحی که داده شد باید گفت طرح شکایت در هریک از شورای انتظامی
و مراجع قضایی مانع رسیدگی به محاکمه و مجازات در مرجع دیگر نمیشود.
در مادۀ  14آئیننامۀ نظام دامپزشکی نیز آمده است که درصورتی که تخلف عنوان یکی
از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد برابر مادۀ  26قانون سازمان نظام دامپزشکی
اقدام خواهد شد .در مادۀ  26قانون دامپزشکی آمده است« :هرگاه تخلف افراد موضوع این
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قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد ،هیأتهای انتظامی
مکلفند تصویر تأییدشدۀ پرونده مربوط را به مراجع قضایی ذیصالح ارسال کنند .رسیدگی در
مراجع قضایی مانع رسیدگی هیأتهای انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفهای مشموالن
این قانون نیست» .در این ماده بیان شده است که اگر فرد مرتکب تخلفی شود و مجازات
کیفری داشته باشد باید در دادگاه جزایی به آن رسیدگی شود و اگر عمل انجامشده در
صالحیت رسیدگی مرجع انتظامی نظام دامپزشکی باشد در هر دو مرجع رسیدگی میشود و
رسیدگی در یک مرجع مانع رسیدگی در مرجع دیگر نیست.
در قانون سردفتران و دفتریاران نیز در قسمت پایانی مادۀ  22آمده است« :دعاوی
مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی
خواهد بود» .یعنی اگر سردفتر و یا دفتریار تخلفی انجام دهد که از این تخلف خسارتی به
شخص ذینفع وارد شود بر اساس مقررات عمومی باید به تخلفات رسیدگی شود و سردفتر
یا دفتریار باید جبران خسارت کند و در مادۀ  32همین قانون بیان میکند که «رسیدگی
مقدماتی مربوط به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در ادارۀ
امور اسناد سازمان ثبت رسیدگی میشود که ادارۀ مزبور پس از رسیدگی ،موضوع را با
اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله مینماید».
مشخص میشود که شکایت از سردفتران و دفتریاران اگر مربوط به جبران خسارت باشد
باید طبق مقررات عمومی صورت گیرد و اگر مربوط به تخلفات انضباطی سردفتر یا دفتریار
باشد باید در ادارۀ امور اسناد سازمان ثبت که خود به دادگاه بدوی و تجدیدنظر تبدیل
میشود ،رسیدگی شود .به عبارت دیگر ،محاکمه سردفتران در مراجع عمومی قضایی مانع
محاکمۀ او در مراجع انتظامی نمیشود.
همچنین مادۀ  72قانون نظام صنفی نشان میدهدکه تخلفات اعضای اتحادیههای
صنفی تابع قانون صنفی است ،بر اساس آن محاکمه و مجازات میشوند و در قانون چیزی
در خصوص اینکه افراد ممکن است بر اساس قانون دیگری مجازات شوند نیامده است .ولی
دربارۀ رفتارهای اعضای اتحادیۀ صنفی که همزمان واجد عناوین جرم و نیز تخلف باشد
بیان نشده است که آیا باید براساس هر دو قانون مجازات شوند یا نه؟
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مادۀ  22قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اشعار میدارد« :هرگاه تخلف
کارشناسان رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد ،دادسرای انتظامی
کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبۀ جزائی آن در اسرع وقت به
مراجع قضایی صالح اعالم دارد و چنانچه عالوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد،
مطابق این قانون و آئیننامههای آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام الزم معمول دارد.
تصمیم مراجع قضایی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد
بود» .این ماده بهطور صریح بیان میکند که طرح شکایت در مراجع قضایی مانع از مجازات
انتظامی کارشناسان نمیشود .بهعبارتی ،این قاعده اصل منع مجازات مضاعف را رعایت
نمیکند ،چون در منع محاکمۀ مضاعف ،یک فرد فقط یکبار مجازات میشود ،درحالی که
این ماده بیان میکند هم قابل مجازات و محاکمه در مراجع قضایی برای جرم جزایی است
و هم قابل مجازات و محاکمه در دادگاه انتظامی برای تخلف انتظامی است.
همچنین در تبصرۀ  2مادۀ  26آمده است که اعمال ارتکابی کارشناس ،چنانچه عالوه بر
تخلف انتظامی ،واجد وصف کیفری باشد ،دادگاه انتظامی مکلف است پروندۀ امر را عیناً به
مرجع قضایی صالحیتدار ارسال نماید.
قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در مادۀ  31بیان میکند که «هرگاه
تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته
باشد ،هیأتهای انتظامی مکلفند تصویر تأییدشدۀ پروندۀ مربوط را به مراجع قضائی
ذیصالح ارسال کنند .رسیدگی در مراجع قضایی مانع از رسیدگی هیأتهای انتظامی از
حیث تخلف صنفی و حرفهای مشموالن این قانون نیست» .در این ماده هم مشخص شده
است رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی در هیئتهای انتظامی نخواهد بود.
در بند  3مادۀ  3قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره آمده که یکی از وظایف و
اختیارات این سازمان« ،نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلفات تخصصی
روانشناسان و مشاوران که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند از طریق هیأت رسیدگی به
تخلفات صنفی و مطابق تبصرۀ مادۀ ( )19و مادۀ ( )20این قانون» است .اگر عملی که
مشاور یا روانشناس انجام میدهد جرم باشد باید در مراجع قضایی رسیدگی شود؛ چون در
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این بند گفته شده است اگر عنوان جرایم عمومی را نداشته باشد و جرم نباشد ،تخلف
محسوب میشود و باید در هیئت رسیدگی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره رسیدگی
شود.
در آئیننامۀ قانون نظام پزشکی و در فصل سوم اقدامات دادسرا پس از خاتمۀ تحقیقات
در تبصرۀ مادۀ  37دربارۀ منع محاکمه چیزی بیان نشده ،اما استنباطی که از این تبصره
میشود این است که اگر پرونده برای رسیدگی به جرم کیفری به مرجع صالحیتدار ارجاع
داده شود ،درصورتی که نیاز به رسیدگی صنفی داشته باشد در دادگاه انتظامی نظام پزشکی
مورد رسیدگی قرار میگیرد و رسیدگی در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در مراجع انتظامی
نخواهد بود .تبصرۀ این ماده بیان میکند« :رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال
مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای متخلفان در دادسراها و هیأتهای انتظامی
نمیشود» که این امر با منع مجازات مضاعف منافات دارد.
با توضیحاتی که ارائه شد ،معلوم میشودکه این اصل با توجه به قوانین نظامهای
حرفهای رعایت نشده است .چون همۀ قوانین خواستار محاکمۀ دوباره هم در هیئتهای
انتظامی نظامهای حرفهای و هم دردادگاهها بودند که این با اصل منع مجازات مضاعف
منافات دارد؛ مگر آنکه این وضعیت را اینگونه توجیه نماییم که یک مجازات ناشی از جرم و
یک تنبیه ناشی از تخلف است و آن را مجازات مضاعف محسوب نکنیم .البته در قوانین
نظام صنفی مجازات و محاکمۀ متخلف را فقط در اتحادیه مورد توجه قراردادهاند و این
میتواند نمونهای از منع محاکمه یا مجازات مضاعف باشد.
 .4آسیبشناسی رعایت قواعد ماهوی اصول دادرسی منصفانه در مقررات
نظامهای حرفهای
پس از مطالعۀ قواعد ماهوی دادرسی منصفانه در مقررات نظامهای حرفهای ،اینک الزم
است تا به آسیبشناسی این قواعد پرداخته شود.
 .1.4آسیبشناسی تقنینی

بهطور کلی مطالعۀ نظامهای حرفهای نشان میدهد که مؤلفههای گوناگون قانونگذاری
در آنها تا حدود زیادی رعایت شده است .درواقع ،در دوران چیرگی اصل حاکمیت قانون نیز
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جز این انتظار نمیرود که افزون بر قوانین موضوعه ،مقررات مربوط به نظامهای حرفهای
نیز از یک سو جایگاه مهمی را در روند انتظامبخشی به صنف خود داشته ،از سوی دیگر
بایستهها یا بدیهیات قانونگذاری در آنها رعایت شود.
با وجود این بهنظر میرسد که به دلیل روند فزایندۀ پیچیدگیهای هر صنف یا حرفه،
نمیتوان انتظار داشت که فهرست پیشبینیشده از هریک از تخلفات صنفی و حرفهای در
مقررات مربوطه همچنان جامع ارزیابی شود.
بنابراین الزم است که با رعایت اصل ثبات در قاعدهگذاری حقوقی ،در فرصتهای
منظم در مقررات پیشگفته بازنگری کرد و به این منظور در هنگام تصویب هر قانون
صنفی ،سازوکار منسجم و آزمودهای را برای بازنگری در آن پیشبینی نمود .در این صورت
میتوان انتظار داشت که سنجۀ دادرسی منصفانه در این مقررات تا اندازۀ بسیاری تحقق
یابد.
 .2.4آسیبشناسی از چشمانداز دادرسی

با آنکه حقوقِ شکلی بسیار بیشتر از حقوق ماهوی آوردگاه پدیداری ارزشهای گوناگون
انسانی است ،اما بهنظر میرسد که در سازههای دادرسی مقررات صنفی ،ضرورت رعایت
قواعد ماهوی دادرسی منصفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
بهعبارتی ،با آنکه برای نمونه ،قانونگذار کیفری ایران مواد قانون آئین دادرسی کیفری
را به دو دستۀ اصول راهبردی و نیز مواد فنی تقسیم کرده و ضرورت اجرای مقررات دستۀ
دوم را بر پایۀ اصول راهبردی خاطرنشان نموده و حتی ضمانت اجراهای مهمی را نیز برای
آنها پیشبینی کرده ،اما با مطالعۀ مقررات نظامهای حرفهای و صنفی میتوان دریافت که
این مهم در آنها رعایت نشده است.
به سخن دیگر ،در این مقررات به دلیل ضرورت اولویت بخشیدن به انتظامات حرفهای
بر بایستههای آرمانهایی همانند دادرسی منصفانه ،حقوق ماهوی به تفضیل بیان شده ،حال
آنکه لزوم ابتنای دادرسی در مراجع شبه قضایی مربوطه بر قواعد ماهوی دادرسی منصفانه
مورد تأکید قرار نگرفته است.
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بنابراین الزم است که برای پیشبرد و پررنگ ساختن رعایت قواعد ماهوی دادرسی
منصفانه در هریک از نظامهای حرفهای ،بهویژه در بازنگریهای آتی ،واضعان مقررات
مربوطه بر بایستههای دادرسی منصفانه بهگونهای آشکار تأکید نموده ،ضمانت اجراهای
ویژهای را در این راستا بیان کنند.
 .5مراجع شبه قضایی و اصول قواعد ماهوی دادرسی منصفانه در پرتو
قضازدایی
همانگونه که در آغاز این نوشتار نیز گفته شد ،مقررات نظامهای حرفهای افزون بر بیان
چگونگی طرز کار هر صنف ،تخلفات احتمالی اعضا و نیز ضمانت اجراهای آن را نیز بیان
میکنند .رسیدگی به این موارد در مراجع شبه قضایی انجام میشود.
مناسبترین راه برای آسیبشناسی پیادهسازی قواعد ماهوی دادرسی منصفانه در
مقررات نظامهای حرفهای ،ارزیابی عملکرد مراجع شبه قضایی در این باره است؛ چراکه
پیادهسازی قوانین در عمل تفاوتهای مهمی را با چهرۀ نظری خود دارد.
پیشتر نیز گفته شد که نظامهای حرفهای و صنفی به ادارۀ امور اصناف گوناگون
میپردازند .پیدایش اختالفات و یا ارتکاب تخلفات در میان صنوف یکی از واقعیتهای مهم
است .برای رسیدگی به این امور ،مراجع شبه قضایی گوناگونی پیشبینی شدهاند که در
چارچوب قوانین مربوطه به تخلفات رسیدگی و اقدام به صدور رأی مینمایند .در ایران
نزدیک به هفتاد مرجع شبه قضایی وجود دارد که آرای آنها قابل تجدیدنظرخواهی در
دیوان عدالت اداری است .مراجع شبه قضایی مراجعی هستند که در چارچوب قوۀ مجریه در
نهادهای سازندۀ آن برای رسیدگی به اختالفات و شکایات شهروندان از آن نهادها تشکیل
میشوند.
پیشبینی صالحیت برای این مراجع در چارچوب روند قضازدایی یا انحراف از دادرسی
قرار میگیرد .با توجه به مبانی شناختهشدۀ دادرسی منصفانه که پیشتر به آنها پرداخته
شد ،رسیدگیهای مراجع شبه قضایی نیز اگرچه در چارچوب روند قضازدایی و در نقطۀ
متقابل «گرد هم آوردن رسیدگی در مراجع قضایی» جای میگیرند ،باید همانند رسیدگی در
مراجع قضایی بر پایۀ معیارهای دادرسی منصفانه انجام شوند.
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بهطور کلی با وجود عدم تصریح قوانین کشورمان به رعایت دادرسی عادالنه ،به آرای
گوناگونی در شعب دیوان عدالت اداری پرداخته شده که نشاندهندۀ لزوم تمکین مراجع شبه
قضایی از دیوان و توجه به بایستههای این سنجۀ مهم در آرا است .برای نمونه ،شعبۀ 14
بدوی دیوان عدالت اداری در دادنامۀ شمارۀ  9209970901400460به تاریخ  18اردیبهشت
 1392مقرر داشته است...« :شعبۀ رسیدگیکننده میبایست جهت کشف حقیقت و درستی
اظهارات شاکی از مرجع صالح استعالم مینمود و اتکاء صرف به اظهارت طرف شکایت در
پرونده و صدور رأی بر مبنای آن با فلسفۀ دادرسی عادالنه منافات دارد» (عبداللهیان و
رفیعی.)127 ،1397 ،
با وجود این ،مطالعۀ روند عملکرد دستکم شماری از مراجع شبه قضایی در زمینۀ
پاسداشت اصول دادرسی منصفانه چندان امیدوارکننده نیست .برای نمونه ،تطبیق
زیرمجموعۀ دادرسی منصفانه با مقررات و رویۀ حاکم بر هیئت نظارت (بهعنوان یکی از مهم
ترین ارکان فنی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور) درمجموع وضعیت قابل دفاعی را
بهدست نمیدهد .اگر غایت دادرسی منصفانه را تحول در حکمرانی بدانیم ،بر این اساس،
مفهوم حداکثری آن مطلوب و مد نظر است .در این مفهوم روند اعمال حاکمیت از حالت
تصمیمگیری به حالت تصمیمسازی تبدیل شده ،شهروندان با مشارکت در مراحل تصمیم
گیری ،سرانجام بر آن تأثیر میگذارند .هیئت نظارت بهعنوان زیرمجموعهای از یک نهاد
حاکمیتی ،تأثیر شگرفی در بهچالش کشیدن حقوق شهروندان دارد و دامنۀ صالحیتی آنْ
موارد فوقالعاده مهمی را دربر میگیرد .نظارت مؤثر بر آن و درنهایت حصول شاخصههایی
چون شفافیت عملکرد ،رضایتمندی ،اثربخشی و کارآمدی این هیئت مستلزم همراهی
متناسب مقررات ،ضوابط و از همه مهمتر رویۀ حاکم بر هیئت یادشده با اصول دادرسی
منصفانه است (احمدی .)14 ،1396 ،بنابراین کوشش در راه بهینهسازی عملکرد مراجع شبه
قضایی در زمینۀ درنظر داشتن بایستههای دادرسی منصفانه باید در روزآمدسازیهای آتی آن
ها استوارانه مد نظر قرار گیرد.
با توجه به بازتاب کمرنگ اصول قواعد ماهوی دادرسی منصفانه در مقررات نظامهای
حرفهای ،عملکرد مراجع شبه قضایی در این راستا بسیار اهمیت دارد؛ بهویژه اینکه افزون بر
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دیوان عدالت اداری بهعنوان یک مرجع عالی حقوق اداری ،مراجع دیگری نیز در آرای
صادرۀ خود بر ضرورت پایبندی به دادرسی منصفانه تأکید کردهاند .از همینرو تا هنگام
بازنگری در مقررات نظامهای حرفهای بهمنظور بازتاب بیشتر اصول دادرسی منصفانه ،باید
به عملکرد مراجع شبه قضایی در این راه امیدوار بود.
نتیجه
دادرسی منصفانه در این روزگار یکی از بنیادیترین مطالبات افکار عمومی از نظامهای
حقوقی است تا در هریک از سازههای این نظام پدیدار شده ،پیامدهای سازندۀ خود را بهویژه
از دیدگاه حقوق افراد و جامعه برجای گذارد.
ازآنجا که نظامهای حرفهای در کشورمان در دهههای گذشته بسیار گسترش یافته و این
روند نیز همچنان ادامه دارد ،مقررات حاکم بر این نظامها اهمیت بسیاری پیدا کرده و الزم
است تا پیمایشهای مناسبی دربارۀ رعایت انتظارات از آنها بهویژه در زمینۀ توجه به قواعد
ماهوی دادرسی منصفانه انجام شود.
با آنکه قوانین ایران بهصراحت به ضرورت پیادهسازی دادرسی منصفانه اشاره نکردهاند و
تفصیل آن تنها در قلمرو دکترین مانده است ،اما در برخی از آرای صادره از شعب بدوی و
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گزارههایی در راستای رعایت این اصل دیده میشود.
کاستی پیشگفته در مقررات نظامهای حرفهای ایران نیز بهچشم میخورد ،زیرا بررسی
قوانین صنفها و حرفههای گوناگون در کشورمان نشان میدهد که دادرسی منصفانه در
خوشبینانهترین حالت به صورت اشارهای گذرا به یکی از قواعد ماهوی خود -و نه همۀ
آنها -صورت گرفته است.
بنابراین یکی از مهمترین انتظارات از نظام حقوقی کشورمان در بازنگریهای آتی این
مقررات ،بازتاب مناسب قواعد دادرسی منصفانه و تعیین ضمانت اجرا برای آن است.
تا آن هنگام اما از مراجع شبه قضایی انتظار میرود که دستکم با استناد به اصول کلی
حقوقی در رسیدگیهای خود ،بنیادها و نیز در قواعد ماهوی رسیدگی منصفانه را مراعات
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کنند .چراکه تردیدی وجود ندارد که صرف بیان کامل همۀ قواعد پیشگفته در قانون نیز تا
هنگامی که مراجع شبه قضایی در حرفههای گوناگون خود را به آنها پایبند ندانند ،نمیتواند
این هدف را بهطور کامل محقق سازد.
در راستای یافتههای این پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر نیز بیان میشود:





بازنگری در مقررات نظامهای حرفهای و بازتاب مشروح قواعد ماهوی رسیدگی
منصفانه در آنها.
تعیین ضمانت اجراهای گوناگون کیفری ،مدنی و اداری برای رعایت دادرسی منصفانه
در مراجع شبه قضایی حرفههای گوناگون.
کوشش کنشگران دکترین حقوق عمومی برای تبیین بسترهای مناسب پاسداشت
قواعد ماهوی دادرسی منصفانه در حرفهها و صنفها.
توجه هرچه بیشتر به نقش مراجع قضایی عالی همانند دیوان عدالت اداری در پدیداری
الزام به پاسداشت دادرسی منصفانه در رسیدگیهای مراجع مربوطه در نظامهای
حرفهای.

مطالعۀ رعايت قواعد ماهوی اصول دادرسي منصفانه ...
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جایگاه و معیار مصلحت در اشتغال اطفال
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فاطمه منظمی

چکیده
اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آنها وضع شردهاند ،امرا گراهی
مصلحت در موضوع پارهای از احکام ،نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروریتر برهنظر میرسرد.
اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفرل) و مخراطراتی کره در کنرار فوایرد تربیتری
اشتغال اطفال وجود دارد ،ارتباط گسستناپذیری با مصلحت گذشتناپذیر طفرل دارد .مصرلحتپایه
بودن اشتغال طفل اقتضا میکند ،اختیار ولی یا قیم در این باره ،دایرمدار این عنوان و وابسته بره آن
باشد.
بهنظر میرسد بهمنظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایستۀ حمایت ،اصرل اشرتغال طفرل زمرانی
مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل ،توان فیزیکی و محدودۀ سنی و سایر شررایط و
اوضاع و احوال ،آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشرتغال کرافی برهنظرر نمیرسرد.
به عالوه در محدودۀ اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانرب اشرتغال لحراظ
گردد تا از بروز پدیدۀ کودکان کار و استثمار آنها جلوگیری شود .نوشتار حاضر نقش مصلحت را در
احکام و آثار اشتغال طفل بررسی میکند.
واژگان کلیدی :اشتغال ،طفل ،مصلحت ،مفسده ،ولی.

 .1استادیار دانشگاه تهران ،تهران-ایران (نویسنده مسئول)
 .2دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان ،سمنان -ایران

hjavar@ut.ac.ir
f_monazzami@semnan.ac.ir
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مقدمه
احکام مربوط به اطفال در کتب فقهی در ابواب مستقلی مورد بحث قرار نگرفته ،بلکه به
به فراخور موضوع ،هر قسمتی در یکی از ابواب فقهی مطرح شده است .به تبرع همرین امرر
مصلحت به صورت یک شرط عام در ابواب فقهی مربوط به اطفال مطررح نشرده ،بلکره در
برخی از عناوین مانند نکاح ،حجر و ...در مورد اطفال بهکار برده شده است.
افزون بر این ،اشتغال اطفال موضوعی است که به دلیل ضعف اطفال و ضرورت حمایت
از آنها و نیز تأثیر مستقیم اشتغال بر وضعیت روحی و جسمی طفل و تالش عردهای بررای
استثمار اطفال در قالب استفاده از خدمات شرغلی آنهرا و درنهایرت برروز پدیردۀ اجتمراعی
ناگواری به نام «کودکان کار» اهمیت دوچندان پیدا میکند.
کار کودکان از دیرباز در فقه مطرح بوده و امروزه در مقررات قانونی و اسرناد بینالمللری
نیز بهنوعی منعکس شده است .نظریاتی مبنی بر جواز اشتغال اطفال در فقه امامیه نیز دیرده
میشود؛ برای مثال ،در مورد بهکارگیری طفل بهصورت اجارۀ ابدان ،فقها اتفاق نظر داشرته،
در این مورد رأی خالفی یافت نمیشود؛ بهعالوه ،در خصروص اشرتغال اطفرال بره صرورت
انجام معامالت نیز دیدگاههایی مبنی بر جواز برخی انرواع آن وجرود دارد .امرا برا توجره بره
اهمیت بحث اشتغالِ اطفال ،باید دید آیا فقه امامیه در ایرن مرورد «برهطور مطلرق» إذن در
اشتغال طفل را به ولی داده است یا این إذنْ «مشروط» است؟ بهنظر میرسد ،لرزوم رعایرت
مصلحت طفل ازجمله مهمترین شروط حمایتی در این زمینه بهشمار میرود .درحقیقت ،هرم
«اصل جواز اشتغال» طفل و إذن ولی یا قیم در این باره ،منوط به وجرود مصرلحت اسرت و
هم در «نحوۀ اشتغال و شرایط آن» باید مصالح جسمی و روحی طفل بهطور دقیرق رعایرت
شود و هرجا تردیدی بهوجود آید ،اصل بر ممنوعیت اشتغال است.
ازاینرو ،در این نوشتار ،نخست ،مفهوم مصلحت در اشتغال اطفال و سپس ،حردود ترأثیر
این عامل مهم و معیارهای آن بررسی خواهد شد.
 .1مفهوم مصلحت
لغت شناسان برای درک بهتر ،مصلحت را در ترادف و همراهری برا واژگران مشرابه و در
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تقابل با مفاهیم متضاد قرار دادهاند (ایزدهی .)26 ،1393 ،مصلحت در لغت به معنای صواب،
شایستگی ،منفعت (سعدی1408 ،ق ،)215 ،سِلم (صلح ،آشرتی) (ابرن منظرور1414 ،ق ،ج،2
 ،)517لذت و فرح (محمود عبدالرحمان ،بیتا ،ج )300 ،3و مقابل مفسده آمده است(1حکریم،
بیتا .)381 ،در کتب اصطالحشناسی فقهی مصلحت را نزدیک به معنرای لغروی آن تعریرف
کرده ،تفاوت چندانی بین آن قائل نشدهاند.
آنچه از این عبارات و سایر کاربردهای این واژه در کلمات فقیهان برمیآید ،این است که
مصلحت دارای مؤلفهها و خصوصیات ویژهای است کره اجتمراع آنهرا میتوانرد برر صردق
مفهوم مصلحت تأکید نماید .برخی از این خصوصیات از این قرارند:
الف) مصلحت مترتب بر فعل ،پیش از تحقق فعل ،وجرودی جرز وجرود علمری نردارد و
اعمالی که از سوی افراد در راستای تأمین مصلحت انجام میشود ،اسبابی به جهرت تحقرق
مصلحت هستند؛ بنابراین مراد از مصلحت ،آن است که فعلی دربردارندۀ جهت خیرری باشرد
که بر وجوه آن فعل مترتب میشود.
ب) در برخی از عبارات فقیهان ،مصلحت به معنرای منفعرت برهکار گرفتره شرده
(نراقى1422 ،ق ،ج337 ،1؛ بهجت1428 ،ق ،ج.)246 ،3

اسرت2

عالوه بر واژۀ مصلحت ،در بسیاری از متون از واژۀ غبطه استفاده شده اسرت .غبطره در
واژه اینگونه معنا شده است :رشک نمود و در چشم او نعمت دیگری جلوه کرد بردون آنکره
زوال او را خواهد (عاملى1413 ،ق15 ،؛ شرریف مرتضرى1405 ،ق ،ج )278 ،2و بره معنرای
نیکویی حال با شادمانی ،خوشبخت ،سعادتمند ،نعمت و سرور نیز آمرده اسرت (ابرن منظرور،
1414ق ،ج .)359 ،2بنابراین ابتنای مصلحت بر حکمت و لحاظ جهات کمالی است ،درحالی
که از بررسی موارد استعمال «غبطه» در عبارات فقهای عظام فهمیده میشود کره غبطره و
 . 1یقول الغزالی :المصلحه هی( :عبارۀ فی االصل عن جلب منفعه أو دفع مضره).
 . 2شهید اول در مورد مراعات مصلحت یا عدم مفسده در مال مولیعلیه میگوید :احتمال الزام به مراعات مصرلحت مولیعلیره بیشرتر
است؛ به دلیل آنکه ولی برای حفظ مصلحت مولیعلیه منصوب شده است و اصل بر باقی ماندن امالک طفل بر حالت پیشین خود
است و همینطور وجودیات ،این هدف را تجلی میبخشد ،نه عدمیات .همانا بیع برای کسی که والیت آن را برعهده داری ،همرراه
با رعایت مصلحت مولیعلیه صحیح است و در غیر آن ،خیر ،اما مصلحت الزم است (عاملى ،بیتا ،ج.)72 ،5
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منفعت به معنی دستیابی آدمی به نیازهای مالی و بردنی در زنردگی فرردی و جمعری اسرت.
همچنین مرتکز اذهان این است که واژههای «مصلحت» و «مفسده» و سایر مشتقات ایرن
دو ماده ،مفاهیمی ارزشی و اخالقی یا ضد اخالقی هستند؛ درحالی کره «غبطره و منفعرت»
چنین نیست و مد نظر در آن دفع ضرر مالی و جسمی از مکلف است .البته به لحاظ مصداقی
میان «غبطه» و «مصلحت» رابطۀ عموم و خصوص من وجره برقررار اسرت و در بعضری از
مصالح شرعی ،غبطۀ مکلرف نیرز وجرود دارد .ولری برههرحال از جهرت مفهرومی ،غبطره و
مصلحت دو مفهوم متباین هستند (پورعبداهلل.)56 ،1395 ،
به این ترتیب ،مصلحت انسان چیزی است که هم جنبۀ مادی و هرم نیازهرای روحری و
معنوی او را دربر دارد و در این میان توجه به مقاصد و کماالت انسانی جایگاه ویرژهای پیردا
میکند (مقدادی.)180 ،1390 ،
 .2پیشینۀ بحث
بازبینی پژوهشهای انجامشده در این باره نشان میدهد ،بیشتر پژوهشگران بر روی
مسئلۀ کودکان کار پژوهش نمودهاند تا اشتغال اطفال ،و نیز مسائل و مشکالت پیرامون
کودکان کار را پیگیری کردهاند.
افزون بر این ،در فقه امامیه نیز امکانسنجی اشتغال اطفال در مباحث مختلفی ازجمله
حجر و اجارۀ اشخاص مورد بحث قرار گرفته است .ازاینرو مقالۀ پیشرو در پی بررسی
مصلحت بهعنوان مهمترین شرط فقهی در اشتغال اطفال و آثار و جایگاه آن در موضوع
موردنظر است که برای دستیابی به این منظور ابتدا به بررسی دالیل مختلف دیدگاه فقها در
مورد مصلحت اطفال پرداخته است که برخی مقاالت نیز به جنبههای مختلف مصلحت در
مورد اطفال اشاره کردهاند؛ ازجمله مقالۀ «قلمرو والیت قهری در امور صغار» به بررسی
قلمرو والیت قهری در امور مالی (در خصوص بررسی تصرفات ولی در اموال طفل) و
غیرمالی در فقه امامیه و حقوق ایران میپردازد (مقدادی.)169 ،1382 ،
مقالۀ «تبیین مصلحت بهمثابۀ سنجه و شاخص والیت قهری» به گزارشی تبیینی از
چگونگی نمود و ظهور اصل مصلحت در والیت قهری و گزارههای مترتب مربوط بایستهای
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است که این جستار برای خود ترسیم کرده و به بررسی ویژگیهای ولی ازجمله محجور
نبودن ،عدالت و ...در بستر مصلحت پرداخته است (ارژنگ.)357 ،1397 ،
بنابراین ،موضوع پژوهش حاضر در هیچیک بهطور خاص مطرح نشده است.
 . 3دیدگاه فقها در رعایت مصلحت طفل در تصرف ولیّ در شئون طفل
از آنجا که اشتغال طفل یکی از شئون مرتبط با ولیَّ او محسوب میشود ،شایسته اسرت
نخست ،دیدگاه فقهی دربارۀ جایگاه مصلحت در مطلق تصرفاتِ ولی و سرپس در خصروص
تصرف ولی در قلمرو اشتغال بررسی شود.
دربارۀ رعایت مصلحت در والیت ولی برر حقروق طفرل ،دو دیردگاه اصرلی وجرود دارد.
مشهور فقه ا بر اساس دالیل خاص ،به الزام رعایرت مصرلحت یرا عردم مفسرده در اعمرال
سرپرست نسبت به طفل قائل است و درمقابل ،دیدگاه دیگرری برر عردم الرزام بره رعایرت
مصلحت یا عدم مفسده تأکید دارد .صاحبان این دیدگاه معتقدند اعمال و تصرفات ولی ،حتی
با وجود مفسده نیز در برابر دیگران صحیح است .این دو دیدگاه و دالیل هرر گرروه بررسری
میشود.
 .1.3دیدگاه مبتنی بر عدم دخالت مصلحت در تصرف ولیّ در شئون طفل و دالیل
آن

دیدگاه اول ،مبتنی بر عدم نیاز به «رعایت مصلحت یا نبود مفسده» بیان شده اسرت .در
توجیه این نظریه ،به ادلۀ گوناگونی استناد شده است که در ادامه بررسی میشود.
 .1.1.3روایات

عدهای از فقیهان امامیه بر این باورند که ولی اعم از پدر یا جد ،اجازۀ هرگونه تصرفی را
دارد و در تصرفاتِ ولی« ،وجود مصلحت» یا «عدم مفسده» شررط نیسرت .مهمتررینِ ادلرۀ
آنها ،اطالقِ روایاتی است که مال فرزند را از آن پدر دانسته است:
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الف) صحیحۀ ابن مسلم« :پدر از مال فرزند خود هرچره بخواهرد برمریدارد»(1انصراری
دزفولی1412 ،ق ،ج .)538 ،3در این روایت پدر اختیار کامل در استفاده از اموال طفل دارد.
ب) از سعیدبن یسار نقلشده که از أبری عبداللَّره صرادق (ع) پرسریده شرده اسرت :پردر
مىتواند از نقدی نۀ فرزند صغیرش برداشت کند و به حج برود؟ ابو عبداللَّه فرمود :بلى .از مرال
فرزندش برمىدارد و به حج فریضۀ اسالمى مىپردازد .مرن گفرتم :مىتوانرد برراى مخرارج
زندگى از مال فرزندش بردارد؟ ابو عبد اللَّه گفت :بلى .ابو عبداللَّه فرمود :مال فرزند به پدرش
تعلق دارد(2عاملى1409 ،ق ،ج91 ،11؛ فیض کاشانى1406 ،ق ،ج.)267 ،12
این روایت فیالجمله بر اثبات مدعای یادشده داللت دارد .زیررا از یرک سرو ،بخشری از
روایت که با «إِنَّ مال الْولدِ لِلْوالِدِ» آمده اسرت ،نروعی تعلیرل و عمومیرت را افراده میکنرد.
درواقع امام در این روایت ،در پاسخ به پرسشی جزئی ،پاسخی کلی میدهد که ایرن مطلرب
نشانگر آن است که روایت به مورد حج اختصاص ندارد و به دلیل اطالق عبارتِ ذیل روایرت
(ألن مال الولد لوالده) ،ولیَّ میتواند در مال طفل آنچنانکه میخواهد تصرف کند؛ چه برای
تشرف به حج و چه به صورت انفاق (خوئی ،بیتا ،ج.)164 ،1
ج) محمدبن سنان از امام رضا (ع) نقل میکند :علرت حرالل شرمردن مرال فرزنرد برر
پدرش ،آنست که فرزند بخشیده شده است به پدرش .در این سخن خداوند متعال میفرماید:
«یهب لمن یشاء إناثا و یهب لمن یشاء الذکور»(3ابن بابویه ،1391 ،ج.)524 ،2
د) محمدبن مسلم گوید :از امام باقر (ع) در مورد مردى کره بره مرال و ثرروت پسررش
نیازمند مىشود ،پرسیدم ،فرمود :هرچقدر مىخواهد بردارد؛ به شرطى که زیادهروى و اسرراف
نکند .آن حضرت فرمود :فرزند نمىتواند بدون اجازۀ پدرش چیزى از اموال او را برراى خرود
بردارد ،ولى پدر مىتواند از مال پسرش هرچه مىخواهد بردارد .آن حضررت فرمرود :رسرول
خدا (ص) به مردى فرمود :تو و مالت براى پدرت هستی (کلینى1429 ،ق ،ج135 ،5؛ کلینى،
( . 1صحیحۀ ابن مسلم :ان الوالد یأخذ من مال ولده ما شاء).
( .2قال -إِنَّ مال الْولدِ لِوالِدِهِ -إِنَّ رجُلًا اخْتصم هُو و والِدُهُ إِلى النَّبِیِّ ص -فقضى أنَّ الْمال و الْولد لِلْوالِدِ).
 .3محمد بن سنان از امام رضا (ع) :من آن عله تحلیل مال الولد لوالده؛ أن الولد موهوب للوالد فی قوله تعالی« :یهب لمن یشاء إناثا و
یهب لمن یشاء الذکور».
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بیتا ،ج ،)316 ،5ولی این روایرت در نرزد مشرهور ضرعیف دانسرته شرده اسرت (اصرفهانى،
1404ق ،ج.)106 ،19
ه) روایت عبیدهبن زراره .همینطور این عبارت در روایت دیگری نیز آمده است .عبیدبن
زراره میگوید :امام صادق (ع) فرمود :روزى نزد زیادبن عبیداللَّه حارثى بودم ،در همان حرال
مردى آمد و علیه پدرش شکایت کرد و گفت :خداوند کارهاى امیرر را اصرالح کنرد پردرم،
دخترم را بدون اجازۀ من به عقد جوانى درآورده است .زیادبن عبیداللَّه به اطرافیرانش گفرت:
دربارۀ سخن این مرد چه مىگویید؟ همه گفتند :عقدش باطل است .سپس زیرادبن عبیداللَّره
به من رو کرد و گفت :شما چه مىگویید اى ابا عبداللَّه؟ هنگامیکه از مرن سرؤال کررد بره
آنهایی که جواب داده بودند رو کردم و گفتم :آیا در روایتهایى که از پیامبر خدا (ص) نقل
مىکنید چنین نیست که روزى مردى نزد رسول خدا (ص) آمد درحرالی کره از پیرامبر (ص)
علیه پدرش مانند همین جریان شکوه کرد؟ پس رسول اللَّه فرمود :تو و اموالت از آن پردرت
هستید؟ اطرافیان زیادبن عبیداللَّه گفتند :آرى .امام صادق (ع) فرمود :گفتم :پس این چگونه
است درحالی که او و اموالش از آن پدرش مىباشد ،اما عقد پدرش (بر او) الزم نیست؟ امام
فرمود :اما زیادبن عبیداللَّه به قول آنها عمل کرد و قول مرا تررک کررد (کلینری1429 ،ق،
ج395 ،5؛ کلینی ،بیتا ،ج.)260 ،6
در دو روایت اخیر ،اطالق عبارت «أنْت و مالُک لِأبِیک» فراتر از بحث اموال طفرل رفتره
است و ولیَّ را در همۀ امور طفل مسلط میداند ،همانطور که در روایت عبیدهبن زراره امرام
(ع) می فرماید ،اگر تو و اموالت از آن پدرت هستی چگونه عقدش باطل اسرت؟ ایرن عبرارت
بهخوبی مشخص میکند که ولیَّ در اموری همچون اجاره دادن طفل و برهکارگماری او نیرز
میتواند آنچنان که الزم میداند عمل کند.
هرچند برخی به عمومیت روایت «أنت و مالک ألبیک» ،بر جواز تصرف آزادانره «ولری»
حتی در صورت وجود مفسده استناد کردهاند ،استنباط این حکم برا توجره بره ادلره ،قررائن و
شواهدِ برخالف ،دشوار بهنظر میرسد .اول اینکه الفاظ این روایرت عرفراً در اثبرات ملکیرت
طلق پدر بر فرزند و مالکیت او ظهور ندارد تا مآالً حق طلق تصرف ازجمله ربرودن و حلیرت
آن را نتیجه دهد؛ بهنحوی که عرفاً نمیتوان گفت ،اموال فرزند حقیقتاً یا تنرزیالً متعلرق بره
پدر است.
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دوم اینکه این استنباط مستلزم اجتماع دو ملکیت طلق ،بر مملوک واحد خواهد برود کره
به لحاظ عقالیی محال است (الالزم باطل فالملزوم مثله) .قائل شدن به سلسلهمراتب و تقدم
پدر بر فرزند در فرض تزاحم در مقام تصرف ،اگرچه شاید محرذور عقلری یادشرده را مرتفرع
کند ،سخن بیدلیلی است ،زیرا دلیل برخالف آن وجود دارد؛ چراکره از یرک سرو ،عررف در
مقام تزاحم ،هیچکس را بر مالک مقردم نمیشرمارد ،و از سروی دیگرر ایرن بررخالف مفراد
روایاتی است که به لسان ارشاد به حکم عقل و عرف ،مالک را درهرحال در مقرام ترزاحم و
تعارض منافع بر دیگران مقدم شمردهاند؛ حتی اگر معارض حق مالکیت پدر باشد.
سوم آنکه در صحیحۀ محمدبن یحیی ،امام صرادق (ع) حکمرت روایرت أنرت و مالرک
ألبیک را بیان کردهاند که آن را با معنایی جز معنای ظاهری تعبیر میکنند .پس این روایرت
به علت وضعیت خاص پدر صادر شده است و از خصوص ایرن روایرت حکرم کلری مالکیرت
قابلاستخراج و استنباط نیست و بر اساس آن ،پدر فقط برای غذای خرود حرق دارد از مرال
فرزند بردارد و اگر پیامبر به فرزند فرمود« :تو و اموالت از آن پدرت هستی» به دلیل وضعیت
خاص پدر بوده و نمیتوان از آن حکم کلی مالکیت پدر بر امروال فرزنرد را اسرتخراج کررد.
درحقیقت ،در آن بخش که بهصرف اموال فرزند برای هزینههای مربوط به خود فرزند اسرت
و در آن بخش که مربروط بره برداشرتن نفقرۀ خرود پردر اسرت ،از ظراهر روایرت پیداسرت
حاجتمندی پدر مجوز این اقدام تلقی شده است که بازهم ملکیت بررای پردر افراده نمیکنرد
(جاور.)739-741 ،1394 ،
چهارم آنکه این دو روایت را ضعیف شمردهاند (اصفهانى1404 ،ق ،ج.)132 ،20
پنجم آنکه به نظر برخی ،این روایات درحقیقت در مقام بیان این نکتۀ ظریف هستند که
پسر باید حق پدر را ادا کند ،خود و مالش را در خدمت پدر قرار دهد؛ وگرنه پردر در صرورت
عجز و احتیاج میتواند نفقۀ خود را از اموال فرزند بردارد (روحانی قمی1429 ،ق ،ج.)260 ،4
درنهایت بر اساس این دیدگاه اگر به اطالق این ادله عمل شود ،طبیعی اسرت کره مرال
طفل از آنِ «ولی» بوده ،او همچون مرال خرود میتوانرد در آن تصررف کنرد .ازایرنرو اگرر
تصرفی همراه با مفسده انجام پذیرد ،ضمانت اجرایی بهدنبال نخواهد داشت.
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 .2.3دیدگاه مبتنی بر دخالت مصلحت در شئون طفل و دالیل آن

برخالف دیدگاه نخست ،برخی بره تصررف آزادانرۀ ولریَّ طفرل معتقرد نیسرتند و وجرود
مصلحت در تصرفات او را شرط میداننرد .ایرن دیردگاه برهعنوان دیردگاه مشرهور (نراقرى،
1422ق ،ج337 ،1؛ بهجت1428 ،ق ،ج246 ،3؛ طوسی1387 ،ق ،ج200 ،2؛ حلی1410 ،ق،
ج212 ،2؛ انصاری1412 ،ق )152 ،در فقره امامیره پذیرفتره شرده و اسرتداللهایی در ایرن
دیدگاه مطرح شده است .عالوه بر اسرتداللیهایی کره در ردَّ دلیرل گرروه اول مطررح و در
دیدگاه پیشین طرح گردید ،دالیل این قول در ادامه بررسی میشود.
 .1.2.3آیات

آیاتی در این باره مرورد اسرتناد گرروه دوم قررار گرفتره کره الزم اسرت اشراره شرود و
مناقشههای دالیل آنها نیز مورد توجه قرار گیرد:
الف) «و ال تقْربُوا مال الْیتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِی أحْسنُ» 1.این آیه از مهمترین آیاتی بروده کره
در این مبحث به آن اشاره شده است .بر اساس اطالق این آیه ،لزوم رعایت مصلحت ،جد را
نیز شامل میشود (انصاری دزفولی1412 ،ق ،ج ،)538 ،3زیرا در معنای عرفی ،یتیم بر کسی
که پدر خود را ازدست داده است اطالق میشود.
ازآنجا که شیخ انصاری در ذیل این نکته از عبارت «فلو سرلم داللتهرا» اسرتفاده کررده
است ،معلوم میشود داللت آیه را بر مدعای یادشده قبول نردارد یرا دسرتکم در آن تردیرد
دارد؛ بنابراین ،برخی از فقیهان (طباطبایی قمَّى1400 ،ق ،ج ،)27 ،3مناقشرههایی را در ایرن
باره و در حد احتمال مطرح کرده و پاسخ دادهاند .اول آنکه با وجود جد به طفل ،یتریم گفتره
نمیشود .دوم ،واژۀ «أحسن» در آیه به معنای «حسرن» اسرت و نره معنرای تفضریلی .آیرۀ
کریمه بر عدم جواز تصرف در مال طفل در صورت وجود مفسده داللرت دارد و بررای جرواز
تصرف ،کافی است که مفسدهای در تصرف نباشد .درنتیجه ،این آیره در مرورد لرزوم وجرود
شرط مصلحت در تصرفات داللتی ندارد (همان) .سوم آنکه حتی اگر فرض کنیم عمروم آیره
بر لزوم وجود مصلحت در تصرفات داللت میکند ،بهوسیلۀ روایاتی که صرف عدم مفسده را
کافی میدانند ،تخصیص میخورد (همان.)27-28 ،
 .1األنعام152 :؛ اإلسراء.34 :
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پاسخ اشکال اول این است که داللت یتیم بر کسی که پدر خود را ازدسرت داده ،واضرح
است؛ حتی اگر جدَّ او زنده باشد .در پاسخ به اشکال دوم هم میتوان گفت ،اوالً خالف ظاهر
است که واژهای در غیر معنای حقیقی خود بهکار رود؛ مگر درجایی که «قرینۀ صارفه» وجود
داشته باشد و در اینجا ،چنین قرینهای وجود ندارد .ثانیاً بر فرض که بپذیریم« ،أحسرن» بره
معنای «حسن» باشد ،باز هم بر کفایت «عدم مفسده» و «عردم اشرتراط وجرود مصرلحت»
داللت ندارد؛ زیرا به چیرزی کره «نره در آن مفسرده باشرد و نره مصرلحت» ،در اصرطالح،
«حسن» گفته نمیشود .بلکه برای حسن بودن چیزی ،باید در انجام آن درجهای از مصلحت
نیز وجود داشته باشد .درنتیجه ،صرف نبود مفسده در تجویز فعل پدر یا جردَّ پردری کفایرت
نمیکند.
در پاسخ به سومین اشکال احتمالی نیز گفته شده است ،وجهی برای تخصیص این آیه با
روایات وجود ندارد و اصوالً برای بررسی این روایات به دلیل مخالفت با کتابْ مجرالی براقی
نمیماند؛ زیرا از یک سو ،آیه بر عدم جواز تصرف در مال یتریم داللرت دارد؛ اعرم از اینکره
متصرف ،پدر ،جدَّ پدری یا غیر آن باشد .دیگر اینکره آن تصررف دارای مصرلحت باشرد و از
سوی دیگر ،روایات بر جواز تصرف پدر و جد داللت میکند ،اعرم از اینکره در آن مصرلحت
باشد یا نه؛ درحالی که آیه بر عدم جواز چنین تصرفاتی داللت دارد .بنابراین ،نسبتِ میان این
آیه با روایات ،عموم و خصوص من وجه است و روایاتی که به نحو عموم مرن وجره برا آیره
مخالفت دارند ،بررسی نمیشوند (همان1.)27-28 ،
ب) «فِی الدُّنْیا و الْآخِرۀِ و یسْئلُونک عنِ الْیتامی قُلْ إِصْالحٌ لهُرمْ خیْررٌ و إِنْ تُخرالِطُوهُمْ
فإِخْوانُکُمْ و اللَّهُ یعْلمُ الْمُفْسِد مِن الْمُصْلِحِ و لوْ شاء اللَّهُ لأعْنتکُمْ إِنَّ اللَّره عزیرزٌ حکریم»ٌ .2آیرۀ
موردبحث بعد از آیات سورۀ نساء نازل شده و با این معنا آن روایاتی که در شرأن نرزول آیره
 .1انه الیبع د طرح الروایات الواردۀ فی المقام و ال یبقى مجال لمالحظۀ النسبۀ بینهما لکونها مخالفۀ للکتاب ،فتشرمله الروایرات اآلمررۀ
بطرح ما خالف الکتاب و بعبارۀ أخرى لو قلنا بان الروایۀ المخالفۀ لآلیۀ بالعموم من وجه مخالفۀ للکتاب فی نظر العرف فرال برد مرن
طرحه.
 .2سورۀ بقره ،آیۀ  : 220هم دربارۀ دنیا تفکر کنید و هم آخرت و از تو مسئلۀ ایتام را میپرسند ،بگو اصالح امور آنان بهتر از رها کردن
آنان از ترس اینکه مبادا از مال آنان به طرف شما آید ،و اگر با آنان اختالف کنید ،برادران شمایند و خدا مفسد شما را از مصلحتان
میشناسد و اگر خدا میخواست شما را به مشقت میانداخت.
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وارد شده است ،تأیید میشود و در عبارت «قُلْ إِصْالحٌ لهُمْ خیْرٌ» ازآنجرا کره کلمرۀ اصرالح
نکره و بدون الف و الم آمده ،داللت دارد بر اینکه آنچره مرضری خداسرت ،نروع خاصری از
اصالح است و نه هر اصالحی؛ هرچند که اصالحْ ظاهری باشد .پس باید گفت نکرره آمردن
اصالح برای افادۀ نوع خاصی از اصالح است و درنتیجه مراد از صالح ،اصالح حقیقی اسرت،
نه اصالح صوری (عالمه طباطبایی ،بیتا ،ج .)296 ،2این نوع اصرالح ،بره قرینره اینکره در
ادامه ،مصلح در برابر مفسد قرار گرفته و ازآنجا که موضوع تصرف مال باشد ،مصلحت مرالی
و مصلحتسنجی در رعایت غبطۀ مالی یتیم است و اگرر موضروع تصررف غیرمرالی باشرد،
مصلحتها غیرمالی خواهد بود؛ چنانکه برخری فقیهران امامیره در مرورد مرالک مصرلحت
ِصرالحٌ لهُرمْ خیْررٌ و الترزویج مرع
داشتن ازدواج یتیم ،با تعبیر «و یسْئلُونک عنِ الْیتامى قُلْ إ ْ
المصلحۀ إصالح» بره همرین آیره تمسرک کردهانرد (ترحینری عراملی1427 ،ق ،ج177 ،6؛
سبزواری1413 ،ق ،ج279 ،24؛ حکیم1416 ،ق ،ج472 ،14؛ نجفی1404 ،ق ،ج.)191 ،29
 .2.2.3روایات

در توجیه دیدگاه دوم میتوان به روایاتی اشاره کرد که بعضاً روایات دیدگاه اول را شررح
داده یا مقید میکنند ،ازاینرو الزم است این دسته روایات نیز بررسی شوند.
 حسین بن ابى عالء گوید :به امام صادق (ع) عرض کردم :چقدر از مال فرزند براى پردر
حالل است؟ فرمود :به انردازۀ خروراک ضررورىاش -و بردون اسرراف و زیرادهروى-
درصورتی که به آن اضطرار پیدا کند .عرض کردم :پرس گفترار رسرول خردا (ص) بره
مردى که نزد آن حضرت آمد و پس از او نیز پدرش آمد و فرمود« :تو و ثروترت برراى
پدرت هستید» ،چطور؟ فرمود :آن جریان از این قرار بوده که آن شخص پدرش را نرزد
پیامبر (ص) آورد و عرض کرد :اى رسول خدا این پدر من است و در مورد میراث مرن
از مادرم ب ه من ظلم کرده است .آن پدر نیز عررض کررد کره آنچره را برداشرته خررج
خودش و پسرش کرده است .ازاینرو رسرول خردا فرمرود :ترو و ثروترت برراى پردرت
هستی .به نظر تو آیا باید رسول خدا پردر را بره خراطر پسررش در ایرن مرورد زنردانى
مىکرد؟ (کلینى1429 ،ق ،ج136 ،5؛ کلینى ،بیتا ،ج317 ،5؛ اصرفهانى1409 ،ق ،ج،3
.)177
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 ابوحمزه ثمالى می گوید :امام باقر (ع) فرمود :رسول خدا (ص) به مرردى فرمرود :ترو و
ثروتت براى پدرت هستی .آنگاه امام باقر ادامه داد :و من دوست نمرىدارم کره پردر از
مال پسرش چیزى بردارد ،مگر براى رفع احتیاجات ضرورى؛ بهراستیکه خداوند فسراد
را دوست نمىدارد (کلینى1429 ،ق ،ج135 ،5؛ همان ،بیتا ،ج .)316 ،5اسرتناد بره آیرۀ
«الیُحِبُّ الْفساد» در ذیل روایت یادشده ،شاهدی است بر اینکه از الیحب ارادۀ حرمت
شده نه کراهت؛ بنابراین ،تصرفی که بررای طفرلْ مفسرده داشرته باشرد جرایز نیسرت
(روحانی قمَّی1429 ،ق ،ج ،)261 ،4زیرا در این مورد مکروه بودن فساد معنا ندارد.
 عبداللَّهبن سنان گوید :امام صادق (ع) در مورد گفتار خدا کره مىفرمایرد« :پرس بایرد
بهاندازۀ معروف بخورد» ،فرمود :معروف یعنى خوراک ضرورى است و این تنها در مورد
وصى یا سرپرست یتیمان است که اموال آنها را نگهدارى و به مصالح آنها رسریدگى
مىکند (کلینى1429 ،ق ،ج130 ،5؛ انصارى شیرازى1429 ،ق ،ج352 ،2؛ کلینى ،بیتا،
ج .)301 ،5این روایت بر این مطلب داللت دارد که ولریَّ بررای حفرظ امروال طفرل و
رعایت مصلحت او منسوب شده و تصرفات ،تنها بره مقتضرای مصرلحت جرایز اسرت
(کلینى1429 ،ق ،ج130 ،5؛ انصرارى شریرازى1429 ،ق ،ج52 ،2؛ کلینرى ،بیترا ،ج،5
 )301و نیز معلوم میشود که تصرف درصورتی که مشتمل بر مفسده طفل باشد ،جایز
نیست (انصاری1412 ،ق ،ج.)538 ،3
 .3.2.3اجماع

شیخ انصاری در کتاب مکاسب (انصراری1412 ،ق ،ج )538 ،3از فقهرای برزرگ شریعه،
اجماعی را در این خصوص نقل میکند .همینطور در منابع آمده است که بین فقها در جرواز
بیع و شراء اموال صبی در صورت وجود مصلحت اختالفی دیده نمیشود .اما بهنظر میرسرد
ازآنجا که این اجماع ،مدرکی محسوب میشود ،بهطور مستقل دلیل بهحساب نمیآید.
 .4.2.3حکمت جعل والیت

میتوان حکمت جعل والیت را بهعنوان مؤید برای ادلۀ پیشگفته ذکر کرد ،زیرا حکمت
جعل والیت برای پدر و جدَّ پدری و ...جلب منافع طفل و دفع ضرر از آنان است و اگرر ایرن
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مقصود رعایت نشود ،دخالت آنان جایز نیست؛ چراکه حکمت والیرت ازبرین مریرود .برخری
اشکال کردهاند ،این استدالل در صورتی تمام است که والیت فقرط برا توجره بره مصرلحت
مولیعلیه ،جعل و اعتبار شده باشد؛ درحالیکه چنین نیست ،زیررا چهبسرا در بعضری مروارد،
مصلحتِ ولی نیز مورد توجه است (انصاری ،بیتا ،ج .)34 ،2در پاسخ میتروان گفرت اختیرار
تصرف ولیَّ ،اوالً بالذات برای ادارۀ امرور و حفرظ مصرلحت طفرل اسرت ،بره همرین دلیرل،
مصلحت طفل در صورت تزاحم با مصلحتِ ولی ،برتری دارد.
در بررسی و جمعبندی دالیل دو دیدگاه چنین بهنظر میآید روایاتی که اسرتفادۀ ولری از
مال طفل مُجاز تلقی شده ،مربوط به عدم توانایی مالی پدر و نفقه نداشتن او است .ازآنجا که
پدر در صورت ناتوانی ،حتی با وجود صغر سن ،جزء افرادی محسوب میشرود کره نفقرۀ وی
باید از اموال فرزندش پرداخت شود ،میتوان چنین پنداشت کره دریافرت نفقره پردر از مرال
فرزندش جزء حقوق او محسوب میشود و از سوی دیگر ،چون خودِ فرزند به دلیرل نداشرتن
اهلیت تصرف ،صالحیت تصرف در مال خود را ندارد ،پدر میتواند شخصاً به قدر متعرارف و
برای رفع حاجت از آن بردارد.
درنتیجه ،عموم و اطالق این روایات با بخش دیگری از روایاتی که در دیدگاه دوم بیران
شد ،محدود میشود .ازجمله اینکه جواز برداشت از مال فرزند برای مصارف شخصیِ ولی ،به
مواردی مثل رعایت حد متعارف و در موارد ضروری محدود میشود و در سایر موارد ،باید در
چارچوب مصلحت طفل و پرهیز از هر نوع اقدام مفسدهانگیز باشد .حکمت جعل والیت برای
پدر و جدَّ پدری بر مدار مصلحت طفل نیز موافق این تحلیل است.
 .4جایگاه مصلحت در اعمال والیتِ ولی در اشتغال اطفال
اشتغال اطفال را میتوان به دو دسته تقسیم کررد :اول آنکره اشرتغال اطفرال از طریرق
معامالت؛ دوم ،اشتغال اطفال از طریق بهکارگماری طفل از سروی ولری .ازایرنرو در بحرث
اشتغال با دو قلمروِ «والیت ولیَّ بر اموال طفل» و همچنین «والیت ولیَّ بر اعمرال طفرل»
که میتوانند برای طفل آسیبزا باشد روبرو هستیم.
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با توجه به ادلۀ ارائهشده میتوان گفت ولیَّ ملزم به رعایت مصلحت طفل در امور مربوط
به اوست و اشتغال اطفال نیز از جنبۀ «مراقبت از خود طفرل» و «امروال او» در ایرن عمروم
داخل میشود ،زیرا حکمت جعل والیت در این باره ،مراقبت و رعایت مصلحت طفل است.
همچنین با توجه به ادلۀ ارائهشده در دیدگاه دوم میتوان گفت ،عمل بر طبق مصرلحت
در فقه امامیه بهعنوان یکی از شروط مهم والیت بر صغار ذکر شده است .درحقیقت ،اگرچره
تحصیل سود و تجارت با اموال صغیر واجب نیست ،اما حفظ آن واجب است و فعل یا تررک
فعل در آن ،باید با رعایت مصلحت باشد (کلینى1429 ،ق ،ج .)702 ،9درنتیجه ،معامالتی که
روی اموال طفل و بدون رعایت مصلحت انجام شود ،محکوم به بطالن (عردم نفروذ) اسرت.
معامالت طفل نیز زیر نظر ولی و وابسته به إذن اوست .بنابراین در این معرامالت نیرز بایرد
مصالح طفل رعایت شود؛ تاجایی که برخی فقها معامالت طفل بر اموال خود را بهطور کلری
جایز ندانسته ،در مورد اموال دیگران ،با اجازۀ آنان معامالت طفل را صرحیح میشرمارند .در
این نظریه ،تفصیل اول این است که بین وضعیت معامالت طفل با وصف «استقالل از ولری
یا قیم» از یک سو و تصرف در «اموال خود» و «اموال دیگران» تفاوت وجود دارد و البته در
این تفصیل تمیز یا عدم تمیز در طفل نیز به نوعی لحاظ شده است .طفرل محجرور اسرت و
بهواسطۀ حجر نمیتواند در اموالش تصرف کند ،ازاینرو معامالت او در«اموال خودش باطرل
است»؛ تا اینکه به حد بلوغ و رشد برسد و آیۀ ششم سورۀ نساء و روایات این باب نیز مربوط
به عدم جواز تصرفات طفل در اموال خودش است .اما اگرر «طفرل ممیَّرز» باشرد ،میتوانرد
«مستقالً» در غیر اموال خودش تصرف کرده ،معامالتی را از طرف صاحب مال انجام دهد.
آیه و روایات این باب فقط بر عدم جواز تصررفات طفرل غیربرالغ در امروال خرودش ترا
وقتیکه به بلوغ و رشد برسد داللت دارند و این حکم ،یک حکم تعبدی از طررف شرارع بره
دلیل حفظ اموال یتیمِ صغیر است و دلیل دیگری بهجز آن برای منع و عدم جرواز تصررفات
طفلِ ممیَّز در غیر اموال خودش وجود ندارد؛ چراکه طفلِ ممیَّز معنای عهد و عقد و نیز سود
و زیان را متوجه میشود ،درنتیجه خللی در تصرفات او در غیر اموال خودش بهوجود نمیآید.
از طرفی ادله و عمومات باب بیع نیز شامل این مورد شده ،برر صرحت معرامالت طفرل
ممیَّز در غیر اموال خودش داللت دارند (موسوی خمینی1421 ،ق ،ج.)41 ،2
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افزون بر این در مورد بهکارگماری طفل از سوی ولی ،عالوه برر حفرظ مصرلحت مرالی
طفل ،مصلحت جسمانی و مراقبت از طفل نیرز مطررح میگرردد کره ازجملره وظرایف وی،
حضانت و مراقبت از طفل است که در اکثر موارد حاضن و ولی در یک نفر همچون پردر یرا
جد جمع میشود .ازاینرو با توجه به ادلۀ یادشده ،مصلحت در تمام اعمالِ ولری بایرد ظراهر
باشد ،ازاینرو اشتغال اطفال نیز با اعمرال والیرتِ ولری در برهکارگیری طفرل وجرود دارد و
میتوان آن را یکی از مهمترین شروط در محدود ساختن گسترۀ إذنِ ولری دانسرت و اجرازۀ
ولی در بهکارگماری طفل را به صورت مطلق قلمداد نکررد ،چراکره تأکیرد شرارع بره لرزوم
مصلحت در حفظ اموال طفل به طریق اولی لرزوم حفرظ مصرلحت در تمامیرت جسرمانی و
مراقبت از او را میرساند.
ازاینرو ،توجه به مصلحت اطفال در اشتغال آنها معیاری است که میتواند منافع آنان را
حفظ کرده ،اطفال را از امتیازات تربیتی اشتغال اطفرال نیرز بهرهمنرد سرازد و همینطرور از
پیامدهای سوء اشتغال اطفال و تبدیل آن به پدیدۀ کودکان کار جلوگیری میکند.
ازجمله مصادیقی که میتوان در بحث اشتغال اطفال ذکر کرد این موارد است:
 در آیۀ ششم سورۀ نساء به آزمایش اطفال جهت حصول رشد آنان اشاره شده است .این
آزمایش از اطفال مختلف گوناگون بوده و در برخی به صورت اشتغال به پیشۀ خاصری
است.
 سرپرست طفل عالوه بر پرورش جسمانی ،ملزم به تربیت و پرورش اخرالق اجتمراعی
اوست و در مواردی که مقتضی بداند باید از طریق مشاغل مناسرب ،روحیرات و جسرم
وی را با اجتماع آشنا کرده ،مهارتهای الزم را نیز به او بیاموزد.
 برخی از اطفال از بهرۀ هوشی متمایزی برخوردارند و بسیار زودتر از همساالن خود بره
رشد عقلی و اجتماعی دست مییابند .بدیهی است این اطفال مناسب با وضعیت خرود،
نیاز به تربیت ویژه و ممتازی دارند که در برخی موارد از طریق اشتغال ،به حرفۀ خاصی
میانجامد.
 اطفال (بهخصوص پسران) پس از طی دوران کودکی باید در اجتماع زندگی کررده ،بره
اشتغال بپردازند .ارائۀ الگوهای مناسب از اجتمراع ،رفترار مناسرب برا آنهرا و آمروزش
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مهارتهای شغلی به این اطفال الزم برهنظر میرسرد .ایرن مروارد ازجملره مصرادیقی
هستند که ممکن است اشتغال طفل در آنها به مصلحت او باشد.
 .5تقسیمبندی مصالح طفل در اشتغال اطفال
در این مورد باید دید چه مصالحی در اشتغال اطفال باید رعایت شود .با توجه به اهمیرت
طفل ،و نظر به این نکته که اشتغال امری چندجانبه است ،بدیهی اسرت مصرالح او بایرد بره
صورت همهجانبه حفظ شود؛ ازاینرو میتوان مصلحت طفرل در اشرتغال اطفرال را بره سره
دستۀ کلی تقسیم کرد:
 .1.5مصلحت روحی و روانی

انتخاب شغل بهصورت کلی و انتخاب نوع شغل برای طفل باید متناسب با مصالح روحی
او بوده و برای او مفسده نداشته باشد و انتخاب شغل برای طفل باید با آیندهنگری برای وی
همراه باشد .یکی از مصادیق آیندهنگری در این مورد ،انتخاب شغلی با مزایای تربیتی اسرت.
همینطور میتوان گفت برخی از مشاغل بهعنوان اشتغال تربیتی از این مزیت بهطور خراص
بهرهمند هستند ،اما هر شغلی میتواند از نظر تربیتی بر طفل اثر گذاشته ،در تشرکیل شراکلۀ
فردی و اجتماعی او در آینده مؤثر باشد.
بنابراین ،مصلحت فقط از جنبۀ حفظ منفعت نیست و حتی در تزاحم بین حفظ مصرلحت
معنوی و حفظ منفعت مالی ،دوراندیشی در امور معنوی برای طفل ارجح اسرت .ایرن مسرئله
به قدری از اهمیت برخوردار است که فقها حتی در بحث تصرف در اموال طفل نیز آن را مرد
نظر داشتهاند؛ برای مثال ،بیع مشاع برخی امروال کرودک بهوسریلۀ ولری در صرورت وجرود
منفعت مالی اجازه داده شده است ،اما این درصورتی است که اگر در یک طرف معاملۀ مشاع
فردی فاسق و فاسد باشد که معامله با او سود مالی بسیاری برای طفل بههمراه داشته باشرد
و در طرف دیگر معامله ،شخصی صالح است با منافع مالی کمترر ،شرراکت امروال طفرل برا
شخص صالح ترجیح دارد و موجرب حفرظ مصرالح طفرل از جمیرع جهرات اسرت (موسروی
خمینی1421،ق ،ج ،)710 ،2چون بر اساس «اال بِالَّتِی هِی أحْسرنُ» ،مصرلحت طفرل فقرط
مصلحت مالی نیست ،بلکه حفظ مصرلحت از جمیرع جهرات اسرت .در ایرن مثرال برهخوبی
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میتوان به این معیار در اشتغال اطفال پی برد که در انتخاب شغلی که بررای طفرل مناسرب
باشد ،نهتنها باید به حالل بودن حرفه و دستمزد حرالل از آن توجره کررد ،بلکره شخصریت
کارفرما و شرایط شغلی نیز مؤثر است و میتواند بر تربیت طفل در آینده تأثیرگذار باشد.
 .2.5مصلحت جسمانی

یکی از مهمترین مصالح در اشتغال اطفال ،مصلحت جسمانی طفرل و برهکارگیری او در
مواردی است که از نظر جسمی به طفل آسیبی وارد نسازد؛ چراکه مسلم است اگر اشتغال از
لحاظ جسمانی مناسب طفل نباشد ،از نظر شرعی بر طبق مصرلحت طفرل و عمروم قاعردۀ
الضرر مُجاز نخواهد بود .افزون بر این ،مسئلهای که اهمیت ایرن موضروع را هرچره بیشرتر
نمایان میسازد ،تفاوت قابلتوجره طفرل در دورههرای سرنی مختلرف از لحراظ جسرمانی و
همینطور توجه به بحث جنسیت در این موضوع است؛ زیرا توانایی اطفال در سنین مختلرف
متفاوت بوده و نیز تفاوتهای جنسیتی در این زمینه برای حفظ سرالمت طفرل قابرل توجره
است.
 .3.5مصلحت مالی

مصلحت طفل در نگاه اول اشتغال مجانی را نمیپذیرد ،ازاینرو بر اساس مبرانی فقهری
موجود همچون قاعدۀ احترام ،عمل طفل نیز محتررم اسرت و اگرر عرفراً بره کرار او اجرتری
اختصاص یابد ،جزء اموال طفل محسوب میشود .بهعالوه درآمدِ حاصل از شغلِ طفل نبایرد
از اجرتالمثل کار او کمتر باشد؛ مگر درصورتی که مصلحت باالتری اجرت کمترر را ایجراب
کند.
افزون بر این ،مصلحت طفل در اشتغال او تا جایی مهم قلمداد شده است که اگر شرغلی
به مصلحت طفل باشد ،ولیَّ او میتواند طبق قراردادی مدت شغل را تا بعد از بلوغ طفل قرار
ده د که در این خصوص برخی فقها برای طفل بعد از بلروغْ حرق فسرخ قائرل شرده (حلرى،
1387ق ،ج246 ،2؛ عاملى1414 ،ق ،ج99 ،7؛ عاملى1419 ،ق ،ج ،)311 ،19برخی نیز آن را
غیرقابل فسرخ میداننرد( .طباطبرایى یرزدى1409 ،ق ،ج 31 ،5و نیرز ج585 ،2؛ طباطبرایى
یررزدی1422 ،ق821 ،؛ طباطبررایی ،بیتررا ،ج477 ،2؛ اصررفهانى1422 ،ق .)400 ،برخرری
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قراردادهایی که در ورزشهای حرفهای و از طرف ولیَّ طفل منعقد میشود در همرین راسرتا
قابل ارزیابی است.
 .6معیار مصلحت در اشتغال اطفال
با توجه به اثبات نظر برتر ،یعنی لزوم وجود مصلحت در اقدامات ولی یا قریم در اشرتغال
اطفال ،باید دید معیار مصلحت در این باره چیست؟ در ادامه به بیان این مطلب میپردازیم.
 .1.6سلبی یا ایجابی بودن مصلحت
اختالف در معیارهای سلبی و ایجابی در مورد رعایت مصلحت صرغار ریشره در اخرتالف
نظر فقهای امامیه بر مبنای ادلۀ ارائهشده دارد که در این میان سه دیدگاه کلری وجرود دارد:
در دیدگاه اول ،برخی از فقها معتقدند که در مورد اطفالْ رعایرت «مصرلحت ایجرابی» الزم
است (سبحانی ،1388 ،ج .)386 ،1شهید اول در مورد مراعات مصلحت مُولَّیعلیه میگویرد،
احتمال الزام به مراعات مصلحت مُولَّیعلیه بیشتر است؛ بره دلیرل آنکره ولریَّ بررای حفرظ
مصلحت مُولَّیعلیه منصوب شده و آنچه این مصلحت را رقم میزند ،امور وجودی اسرت نره
امور عدمی؛ بنابراین ،در مثلِ بیع اموال طفل ،در صورتی صحیح است که مالزم با مصرلحت
باشد وگرنه صحیح نیست و در صورت تردید نیز اصل بر باقی ماندن امالک طفل بر حالرت
پیشین خود است (عاملى ،بیتا ،ج72 ،5؛ نراقرى1422 ،ق ،ج337 ،1؛ بهجرت1428 ،ق ،ج،3
.)246
در دیدگاه دوم ،فقها صرف رعایت «مصلحت سلبی» یعنی «عدم مفسده» در تصرفات را
کافی دانسته ،آن را اقوا میدانند (روحانی قمی1429 ،ق ،ج263 ،4؛ تبریزى ،بیتا ،ج)288 ،1
و عمل به مصلحت را بهتر دیده ،اما الزم نمیدانند (موسوی خمینی1426 ،ق428 ،؛ موحدی
لنکرانى1422 ،ق317 ،؛ موسوی خمینی1404 ،ق )142 ،و اگر هم الزم بدانند ،صرفاً از براب
توصیه به احتیاط است.
در دیدگاه سوم ،برخی بین تصرفاتِ ولی و اشخاص دیگر مثل وصی و قیم ،تفصیل قائل
شدهاند .آنان بر این باورند که در تصرفاتِ ولی ،وجود مصلحت شرط نیست .اما در تصررفات
سایر سرپرستان طفل همچون وصی و حاکم ،وجود مصلحت نیراز اسرت (موسروی خمینری،
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1426ق120 ،؛ موحدی لنکرانرى1422 ،ق317 ،؛ موسروی خمینری1404،ق142 ،؛ موحردی
لنکرانى ،بیتا ،ج582 ،1؛ عاملى ،بیتا ،ج.)216 ،3
اما چنین بهنظر میآید که همانطور که گفته شرد حکمرت والیرت برر اطفرال رعایرت
مصلحت آنان است و این امر با رعایت مصلحت ایجابی تأمین میشود.
در این میان ،پرسش دیگری در مورد عمل به مصلحت ایجابی در صورت وجرود اصرلح
پیش می آید که آیا در صورت وجود گزینۀ اصلح ،عمل به آن واجب است؟
دو وجه در این صورت وجود دارد ،در صورت مثبت بودن پاسخ و الزام عمل به اصلح ،به
روایات دیدگاه دوم اشارهکردهاند و منفی بودن پاسخ نیز به این دلیل است که مصالح گراهی
متنوع بوده ،برای عمل به آن نمیتوان بهراحتی اصلح را تشخیص داد .امرا اگرر در مروردی
اصلح تشخیص داده شود ،عدول از آن جایز نیست (عاملى ،بیتا ،ج.)352 ،1
 .2.6شخصی یا نوعی بودن معیار تشخیص مصلحت

در اینجا پرسش مطرحشده این است که در اجرای مصلحت ،بر اساس چه معیاری عمل
میشود؟ دو معیار نوعی و شخصی در این باره قابل طرح است:
 در معیار شخصی ،برای سنجش و ارزیابی یک مقولره ،تمرام توجره بره همران فرردی
معطوف است کره در معررض قضراوت و داوری قررار دارد و از هرگونره شبیهسرازی و
توسل به مراد از معیار و فرضگرایی اجتناب میشود .مبنای تمام داوریها ،خصایص و
ویژگیهای فرد اعم از مثبت و منفی است .در مورد یک طفل در مبحث اشتغال ممکن
است به تواناییهای جسمی ،استعداد ،عالیق و ...توجه شود.
 در معیار نوعی ،برای ارزیابی رفتار افراد بدون توجه به خصایص و ویژگیهرای فرردی
کسانی که در صدد سنجش و ارزیابی رفتار آنها هستند ،یک مدل رفتاری یکپارچره و
یکسان برای همگان ایجاد نمروده ،رفتارهرای افرراد مختلرف را برر اسراس آن مردل
میسنجند؛ پس عدم توجه به ویژگیهای فردی و شخصی افراد ،جوهرۀ معیرار نروعی
است (متنینژاد.)108 ،1386 ،
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زمانی که صحبت از مصلحت طفل بهمیان میآید ،بهنظر میرسرد کره مصرلحت طفرل
امری کامالً شخصی است و باید با توجه به معیارهای شخصی در اطفال انتخراب شرود و در
طفلی به طفل دیگر متفاوت است .همینطور با توجه بره اینکره ولریَّ طفرل اعمالکننرده و
تشخیصدهندۀ مصالح است بهخوبی میتواند با توجه به شرایط طفل تصمیم بگیرد.
اما باید گفت ،برخی از معیارها به دلیل خصوصیات مشترکی کره در اطفرال وجرود دارد،
میتواند بهعنوان معیاری نوعی قرار گیرد و ایرن معیارهرا بره قرانون تبردیل شروند؛ چراکره
تصمیمگیری صرف بر اساس معیارهای شخصی بسیار هزینهبر و زمانبر است و افرزون برر
این ،فرصت حمایت از طفل از طریق وضع قوانین بیشتر ازدست خواهد رفت.
نتیجه
 در مقام تأسیس اصل میتوان گفت ،اصوالً و به دلیل اینکه کودکان همواره طرفِ
ضعیف روابط اجتماعی محسوب میشوند و در معرض استثمار کارفرمایان و حتی
سرپرست خود قرار دارند که پدیدۀ «کودکان کار» گواهی بر این مدعاست ،اصل بر
ممنوعیت اشتغال اطفال است و جنبههای تربیتی مرتبط نیز در فرض تجویز باید در
قدر متیقن و در حداقل خود ممکن باشد.
 درعینحال به دلیل آثار تربیتی متعددی که بر اشتغال کودک مترتب است ،بهعنوان
یک امر استثنایی و در چارچوب ضوابط مشخص و محدودکننده و صرفاً در راستای
کمک به رشد و تعالی کودک و کسب آمادگی شغلی برای آینده میتوان اشتغال اطفال
را مُجاز تلقی کرد.
 تجویز اشتغال اطفال امری مصلحتپایه است .بر این اساس میتوان گفت رعایت
مصلحت طفل مهمترین شرط فقهی برای اشتغال طفل به صورت استثنایی است ،زیرا
همانطور که بیان شد ،اوالً مصلحت دارای ابعاد مختلفی ازجمله مالی و جسمی و
روحی است و میتوان در تمام جوانب رعایت حال طفل و مصالح آن را درنظر داشت و
همینطور با تبیین مصادیق عینی و رجوع به مصلحت نوعیِ اطفال ،این مهم را
بهخوبی در قالب مواد قانونی مشخص بیان کرد که به حمایت بیشتر اطفال بینجامد.
افزون بر آن ،الزامِ ولی و قیم به رعایت مصلحت شخصیِ طفل میتواند مصالح وی را
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با توجه به ویژگیهای شخصی او محقق سازد .بنابراین ،باید با رعایت ظرافتهای کار
اطفال و رعایت خصوصیات طفل ،او را در جریانی سالم از جامعهپذیری قرار داد .در
آنجا این امر نباید مفسده و ضرری برای طفل بهدنبال داشته باشد ،بلکه باید مصلحت
و نفع روشن و قاطعی برای این امر وجود داشته باشد.
 گسترۀ مصلحت میتواند تمام جنبههای جلب منفعت و دفع مفسده در مورد اشتغال
طفل را دربر گیرد و الزاماً یک معیار سلبی (دفع مفسده) نخواهد بود ،بلکه اگر جنبۀ
ایجابی نداشته باشد ،مصلحت طفل رعایت نشده است.
 در صورت بروز تردید در نحوۀ اعمال مصلحت از سوی سرپرستان و در مقام تشخیص
تعدی یا تفریط آنها ،بهنظر میرسد مالک شخصی و رعایت مصالح طفل بر معیار
نوعی مقدم است .هرچند درصورتی که نتوان از معیار شخصی نتیجه گرفت ،میتوان از
داوری نوعی برای برونرفت از مشکل اثباتی سود جست .بهعالوه ،کاربست
مالکهای نوعی بهنحو منسجم مطابق با معیارهای فقهی ،در مقررات ضروری بهنظر
میرسد.
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تاریخ پذیرش نهایی99/04/25 :

بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه
و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران
محمدمهدی مقدادی
زهره فهیمی

چکیده
وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسالم و دارای ویژگیها و احکام مهمی است .مال
موقوفه مانند دیگر اموال ممکن است در گذر زمان یا بهدلیل تغییرات در شکل زندگی انسانها،
قابل انتفاع و بهرهوری نباشد و یا اینکه در آستانۀ خراب شدن و ازبین رفتن قرار گیرد که در مورد
آن باید چارهاندیشی گردد .تبدیل موقوفات در چنین شرایطی یکی از شیوههای مؤثر است که مقالۀ
حاضر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است .از دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی میتوان دریافت
اصل مسلم در وقف ،عدم جواز تبدیل آن است؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مدنی به پیروی از
فقه آنها را بیان نموده است .روایات ،عقل و قاعدۀ فقهی «الوقوفُ علی حسبِ ما یُوقِفُها اه ُلها» از
مهمترین مبانی برای تغییر و تبدیل موقوفات بوده ،ادلۀ حکم تبدیل موقوفات به ادلۀ اولیه و ثانویه
منحصر است؛ کم شدن فایدۀ مال موقوفه ،مجهولالمصرف شدن ،متعذرالمصرف شدن ،ازبین رفتن
جهت وقف ،و زیادی منافع موقوفه ،از مصادیق ادلۀ اولیه است ،اما ادلۀ ثانویه به علت مقتضیات
زمان و مصالح جامعه مطرح میشود که بیشتر این نوع تبدیل بهدلیل اجرای طرحهای عمومی
صورت میگیرد .مالکیت بر منافع موقوفات در طرحهای عمومی ،عدم فروش و تغییر و تبدیل و
شخصیت حقوقی بودن مال موقوفات ،از چالشهای موقوفات در طرحهای عمومی است.
واژگان کلیدی :ابدال ،استبدال ،تبدیل ،متعذرالمصرف شدن ،وقف.
 .1دانشیار دانشگاه شیخ مفید ،قم -ایران (نویسنده مسئول)
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیخ مفید ،قم -ایران

mmeghdadim@gmail.com
z.fahimi44@gmail.com
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مقدمه
وقف سنتی پسندیده و اسالمی و به فرمودۀ مقام معظم رهبری ،یکی از کارسازترین و
سالمترین شیوههایی است که تمکن مالی را بهصورت احسانی ماندگار در خدمت نیازهای
جامعه قرار میدهد (پیام رهبر معظم انقالب به گردهمایی وقف 18 ،اردیبهشت 1.)1381
یکی از نهادهای حقوقی که در نوشتههای حقوقدانان برجسته (امامی ،74 ،1375 ،کاتوزیان،
 ،1369ج ،183 ،3جعفری لنگرودی )210 ،1376 ،نیز بارها بر آن تأکید شده ،نهاد حقوقی
وقف است .همانطور که در مادۀ  55قانون مدنی تعریف شده ،وقف عبارت است از اینکه
عین مال حبس و منابع آن تسبیل شود .مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها در صورتیکه
واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیینشده نیز آن را بپذیرد ،با
عنوان «متولی منصوص» تولیت وقف را در محدودهای که واقف تعیین کرده و مطابق قانون
است ،برعهده خواهد گرفت .همچنین در اوقاف عامه که متولی معینی ندارد ،مدیریت وقف
بنابه تصریح مادۀ  81اصالحی قانون مدنی ،مادۀ  1قانون اوقاف و نیز آرای فقها ،با ولی فقیه
خواهد بود.
نگهداری از وقف بهگونهای که انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد ،از اهم وظایف
شرعی متولی (مدیر موقوفه) است ،اما اینگونه حفظ به دالیل گوناگون از جمله قابل استفاده
نبودن موقوفه در صورت بقا بهعلت خرابی ،کمفایده شدن مال موقوفه ،مجهولالمصرف
شدن مال موقوفه ،و متعذرالمصرف شدن ،میسر نبوده ،از اینرو ،تبدیل و تغییر موقوفات تنها
راهحلی است که با توسل به آن میتوان انتفاع از موقوفه را در طول زمان حفظ کرد.
در کشور اسالمی ایران موقوفههای فراوانی وجود دارد که در ترویج شعائر اسالمی،
ایجاد و گسترش نهادهای مذهبی ،مؤسسات فرهنگی و علمی ،و تأسیس اماکنی مانند
مساجد ،مدارس و بیمارستانها نقشی اساسی داشته است .با اینهمه ،در مواردی عمل به
تمام یا بخشی از نیات واقفان بهدلیل ازبین رفتن موضوع مصرف درآمد موقوفه ،دشوار یا
ناممکن شده است ،در حالیکه میتوان با بهرهگیری از احکام فقهی -حقوقی وقف،
 .1متن این پیام از سوی رئیس دفتر مقام معظم رهبری ،حجتاالسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی ،قرائت گردید.
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بهصورت مطلوبتر از موقوفات بهره برد .قانون مدنی هم تبدیل مال موقوفه را فی حد ذاته
جایز نمیداند ،اما در شرایط غیرعادی برای حفظ منافع موقوفعلیهم در مواردی از قبیل
خرابی موقوفه ،ترس از خرابی آن ،متعذرالمنفعه شدن ،مجهولالمصرف شدن ،بیم سفک دماء
ناشی از اختالف موقوفعلیهم و غیره ،فروش را با کسب موافقت کتبی سازمان اوقاف مجاز
دانسته است.
در ایران مواد  88تا  90و  349قانون مدنی و مادۀ  8قانون تشکیالت و اختیارات سازمان
حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363ش و مواد  44 ،43و  45آئیننامۀ اجرایی قانون
یادشده مصوب  10اردیبهشت  1365به این مهم اختصاص یافته است .در مجموعۀ قوانین و
مقررات اوقاف (نظریۀ مشورتی  26 -7/9822آذر  )1379آمده است« :فروش مال وقف ،اعم
از وقف عام یا خاص به استثنای موارد مذکور در مادتین  88و  89قانون مدنی باطل است و
ادارۀ اوقاف بهلحاظ وظایفی که در حفظ موقوفات دارد میتواند ابطال آن را بخواهد» .این
دستور قانونی در شرایط عادی است ولی خود ،فروش وقف را وفق دو مادۀ  88و  89مجاز
نموده است .نگارندگان مقالۀ حاضر در صدد تبیین بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت
مرتبط با شرایط موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران هستند که برای رسیدن
به این هدف ابتدا ادلۀ آن را که عبارتاند از خرابی موقوفه بهگونهای که با بقا قابل استفاده
نباشد ،کمفایده شدن مال موقوفه ،مجهولالمصرف شدن ،متعذرالمصرف شدن ،از بین رفتن
جهت وقف ،و زیادی منافع موقوفه ،بررسی کرده ،سپس به تبیین عناوین ثانویه و مقتضیات
زمان میپردازند.
 .1مفهوم تبدیل ،ابدال و استبدال وقف
تبدیل در لغت به معنای تغییر دادن (فراهیدی1408 ،ق ،ج ،)45 ،12دگرگون کردن (ابن
منظور1997 ،م ،ج  ،602 ،2زبیدی1414 ،ق ،ج  )712 ،1و بدل کردن (دهخدا ،1388 ،ج ،1
 )824آمده است .با توجه به معانی لغوی در خصوص معنای اصطالحی تبدیل وقف میتوان
گفت که با توجه به شرایط تحقق وقف ،هنگامی که مالی بهصورت موقوفه درمیآید ،اداره
کردن آن مال هم بهصورت موقوفه بوده و اداره کردن آن طبق ضوابط بیانشده از سوی
شارع و شرایط واقف در محدودۀ شرع ،مربوط به حاالت عادی است .اما با توجه به گذشت
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زمان و قرار گرفتن موقوفه ،موقوفعلیهم و غیره در شرایط خاص ،اداره کردن موقوفه نیز بر
اساس شرایط خاص خواهد بود و ممکن است بتوان گفت باید شرایط و ضوابط عادی را کنار
نهاد تا طبق شرایط و ضوابط جدید به ادارۀ موقوفه پرداخته شود .در برخی موارد از سوی
واقف کنار نهادن شرایط عادی بهوسیلۀ شروط ضمن وقف پیشبینی شده و در بعضی موارد
هم شارع مقدس موارد خاص را بیان کرده است .در این تحقیق ،ما بنابر صورتهایی که
مطرح میشود ،کنار نهادن شرایط عادی و اداره کردن موقوفه مطابق شرایط جدید را
«تبدیل وضعیت موقوفات» مینامیم.
دو صورت دیگر تبدیل وضعیت« ،ابدال و استبدال» (طباطبایی یزدی ،بیتا ،ج 196 ،1؛
موسوی خمینی1409 ،ق ،ج 80 ،2؛ مصری1418 ،ق ،ج  )345 ،5عین موقوفه است .این دو
واژه به دو نوع تصرف در مال موقوفه اشاره دارد.
ابدال و استبدال هم در لغت به معنای عوض گرفتن (فراهیدی1408 ،ق ،ج 643 ،1؛
زبیدی1414 ،ق ،ج  )699 ،1و قرار دادن چیزی به جای چیز دیگر (راغب اصفهانی،1376 ،
ج )111 ،1آمده است .در اصطالح ،ابدال (مصدر باب ِافعال) در کاربرد فقها به معنای
«فروختن عین موقوفه به سبب خریداری عین دیگری به جای عین اول با پول آن» است
(عتیقی1432 ،ق14 ،؛ کبیسی )232 ،1393 ،و استبدال (مصدر باب استفعال) به معنای
«گرفتن عین دوم به جای عین اول» و به تعبیر دیگر «عوض کردن عین اول با عین دوم»
است (کبیسی .)233 ،1393 ،لذا این دو عبارت درحقیقت یکی مستلزم دیگری است؛ «یعنی
هنگامی که توجه به بیع عین موقوفه داشته باشیم ،ابدال و هنگامی که توجه به گرفتن بدل
داشته باشیم ،استبدال موقوفه است.
فقهای امامیه تصریح کردهاند در هنگام ابدال و استبدال وقف ،برای جلوگیری از تضییع
حق واقف و نسلهای بعدی ،در صورت امکان بهگونهای ابدال و استبدال صورت گیرد که به
صفت موقوفۀ اول نزدیکتر باشد (جبعی عاملی1413 ،ق ،ج  )400 ،5و بعضی نزدیک بودن
به غرض و هدف واقف را ذکر کردهاند (کرکی1408 ،ق ،ج 71 ،9؛ حسینی عاملی ،بیتا،
ج )143 ،18و از فقهای معاصر ،امام خمینی قائل به تفصیل شدهاند که در وقف منفعت،
مماثله الزم نیست ،چون هدفْ منفعت موقوفعلیهم است ،ولی در وقف انتفاع ،مماثله الزم
است (موسوی خمینی ،1387 ،ج .)147 ،3
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 .2بررسی ادلۀ جواز تبدیل وضعیت موقوفات
طبق مبانی فقهی ،اصل اولی در مورد موقوفات ،عدم تبدیل وضعیت است ،اما در مقابل
این ادله ،ادلۀ دیگری داریم که در شرایط و موارد خاص ،تبدیل وضعیت موقوفه را اجازه
میدهد و فقها مطابق آنها فتوا به جواز دادهاند؛ اگرچه فقهایی همچون ابن ادریس (حلی،
1410ق ،ج  )153 ،3قائل به حرمت فروش موقوفات هستند .در این قسمت به اختصار این
ادله را بررسی میکنیم.
 .1.2روایات

الف) روایت از صحیحۀ علىبن مهزیار« .وی میگوید به امام جواد نوشتم شخصی
میگوید بین موقوفعلیهم اختالف شدیدی صورت گرفته است و احتماالً به تفاهم
نمیرسند .اگر صالح میدانید ،موقوفه فروخته شود و هریک از آنها سهم خود را بردارد.
امام علی با دستخط مبارک خودشان مرقوم داشتند:
اگر بین موقوفعلیهم اختالف باال گرفته است ،فروختن جایز میباشد؛ چون ممکن است
اختالف موجب تلف شدن جان و مال آنان شود»1.
در این روایت حفظ جان و مال مردم از حرمت بیع موقوفه مهمتر بیان شده و طبق
قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم ،فروش موقوفات جایز شمرده شده است (معروف الحسنی،1380 ،
 ،)228تا از گسترش دامنۀ اختالف جلوگیری شود.
ب) روایت جعفر بن حنان .وی از امام صادق پرسید :در صورتی که ورثۀ واقف نیازمند
باشند یا محصول زمین موقوفه کافی نباشد ،آیا میتوانند آن را بفروشند؟ امام فرمود:
 « .1عنْ علِیِّ بْنِ مهْزِیار قال :کتبْتُ إِلى أبِی جعْفرٍ ع أنَّ فُلاناً ابْتاع ضَيْعَةً فوقفها و جعل لک فِی الْوقْفِ الْخُمُس و یسْألُ عنْ رأْیِک فِری
بیْعِ حِصَّتِک مِن الْأرْضِ أوْ یُقوِّمُها على نفْسِهِ بِما اشْتراها بِهِ أوْ یدعُها موْقُوفَةً فکتب ع إِلیَّ أعْلِمْ فُلاناً أنِّی آمُرُهُ بِبیْعِ حقِّی مِن الضَّيْعَةِ
و إِیصالِ ثمنِ ذلِک إِلیَّ و إِنَّ ذلِک رأْیِی إِنْ شاء اللَّهُ أوْ یُقوِّمُها على نفْسِهِ إِنْ کان ذلِک أوْفق لهُ و کتبْرتُ إِلیْرهِ أنَّ الرَّجُرل ذکرر أنَّ
بیْن منْ وقف بَقِيَّةَ هذِهِ الضَّيْعَةِ علیْهِمُ اخْتِلافاً شدِیداً و أنَّهُ لیْس یأْمنُ أنْ یتفاقم ذلِک بیْنهُمْ بعْدهُ فإِنْ کان ترى أنْ یبِیع هذا الْوقْرف
و یدْفع إِلى کُلِّ إِنْسانٍ مِنْهُمْ ما کان وُقِف لهُ مِنْ ذلِک أمرْتهُ فکتب بِخطِّهِ إِلیَّ و أعْلِمْهُ أنَّ رأْیِی لهُ إِنْ کان قدْ علِم الِاخْتِلاف ما بیْن
أصْحابِ الْوقْفِ أنْ یبِیع الْوقْف أمْثلُ فإِنَّهُ رُبَّما جاء فِی الِاخْتِلافِ ما فِیهِ تلفُ الْأمْوالِ و النُّفُوسِ» (طوسری ،1362 ،ج 98 ،4؛ طوسری،
 ،1365ج 131 ،9؛ حر عاملی1419 ،ق ،ج .)188 ،19
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هرگاه همگی راضی باشند و فروختن موقوفه برای آنها بهتر باشد ،میتوانند آن را
بفروشند»1.
ج) روایت حمیری« .ایشان خدمت حضرت مهدی نوشت :از امام صادق خبر مأثوری
رسیده است ،هرگاه ملکی برای گروهی یا طایفهای و نسل بعد از آنان وقف شود و
موقوفعلیهم همگی بر فروش آن اتفاق داشته باشند و این کار برای آنان سودمندتر باشد،
اگر تعدادی راضی و تعدادی ناراضی باشند ،آیا افراد ناراضی میتوانند سهم گروه دیگر را
خریداری نمایند؟ یا اینکه فروختن جایز نیست مگر اینکه همه راضی باشند؟ حضرت پاسخ
دادند:
در صورتی که موقوفعلیه امام مسلمین باشد فروش وقف جایز نیست؛ اما اگر
موقوفعلیهم گروهی از مسلمین باشند ،هریک میتوانند چه بهصورت دستهجمعی و چه
بهصورت انفرادی سهم خود را بفروشند.»2
 .2.2عقل

در برخی کتب فقهی همچون مکاسب (انصاری1417 ،ق ،ج  )64 ،4و مصباحالفقاهه
(خویی1430 ،ق ،ج )180 ،5آمده است در مواردی مثل خرابی وقف ،بهطوری که قابل انتفاع
نباشد ،برای تصمیمگیری در مورد موقوفه امر دائر میان سه مورد است:
 تعطیل وقف تا اینکه خودبهخود از بین برود؛
 نفع بردن نسل موجود از طریق اتالف موقوفه؛
« .1عنْ علِیِّ بْنِ رِئابٍ عنْ جعْفرِ بْنِ حیَّان قال :سألْتُ أبا عبْدِ اللَّهِ ع عنْ رجُلٍ وقف غلَّۀً لهُ على قرابۀٍ مِنْ أبِیهِ و قرابۀٍ مِنْ أُمِّهِ و أوْصرى
لِرجُلٍ و لِعقِبِهِ مِنْ تِلْک الْغلَّۀِ لیْس بیْنهُ و بیْنهُ قرابۀٌ بِثلاثِمِائۀِ دِرْهمٍ فِی کُلِّ سنۀٍ و یُقْسمُ الْباقِی على قرابتِهِ مِنْ أبِیهِ و قرابتِهِ مِنْ أُمِّرهِ
 ....فلِلْورثۀِ مِنْ قرابۀِ الْمیِّتِ أنْ یبِیعُوا الْأرْض إِذا احْتاجُوا و لمْ یکْفِهِمْ ما یخْرُجُ مِن الْغلَّۀِ قال نعمْ إِذا رضُوا کُلُّهُرمْ و کران الْبیْرعُ خیْرراً
لهُمْ باعُوا» (طوسی ،1362 ،ج99 ،4؛ طوسی ،1365 ،ج134 ،4؛ حر عاملی1419 ،ق ،ج.)191 ،19
 « .2عن محمد بن عبداهلل بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان(ع) انه کتب الیه روی عن الصادق(ع) خبرٌ مأْثُورٌ إِذا کران الْوقْرفُ علرى
ْضرهِمْ إِنْ لرمْ
قوْمٍ بِأعْیانِهِمْ و أعْقابِهِمْ فاجْتمع أهْلُ الْوقْفِ على بیْعِهِ و کان ذلِک أصْلح لهُمْ أنْ یبِیعُوهُ فهلْ یجُوزُ أنْ یشْترِی مِرنْ بع ِ
یجْتمِعُوا کُلُّهُمْ على الْبیْعِ أمْ لا یجُوزُ إِلَّا أنْ یجْتمِعُوا کُلُّهُمْ على ذلِک و عنِ الْوقْفِ الَّذِی لا یجُوزُ بیْعُهُ فأجاب ع إِذا کان الْوقْرفُ علرى
إِمامِ الْمُسْلِمِین فلا یجُوزُ بیْعُهُ و إِنْ کان على قوْمٍ مِن الْمُسْلِمِین فلْیبِعْ کُلُّ قوْمٍ ما یقْدِرُون على بیْعِهِ مُجْتمِعِرین و مُتفررِّقِین إِنْ شراء
اللَّه» (حر عاملی1419 ،ق ،ج191 ،19؛ طبرسی ،1392 ،ج313 ،2؛ مجلسی1403 ،ق ،ج.)166 ،53
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 تبدیل وضعیت موقوفه ،تا تمام موقوفعلیهم نسل اندر نسل از آن بهره ببرند.
مورد اول با حق خداوند ،موقوفعلیهم و واقف منافات داشته ،باعث تضییع حقوق آنها
میشود (حق خداوند این است که وقف کردن یک عمل قربی است و پیوسته واقف به خدا
تقرب میجوید و حق واقف آن است که تا وقف باقی است ثوابی به او میرسد و حق
موقوفعلیهم آن است که همۀ بطون از آن استفاده کنند).
مورد دوم (سود بردن موقوفعلیهم موجود) نیز با حق سایر بطون منافات دارد؛ چون
بطن موجود فقط حق انتفاع دارد ،نه حق اتالف مال .پس عقل حکم میکند مورد سوم
مطلوب باشد و بتوان با توجه به نیت واقف ،آنها را اقرب به نیت او تغییر وضعیت داد.
طبق دیدگاه شیخ انصاری استصحاب منع جواز در این گونه موارد جاری نیست ،زیرا منع
از جواز مستلزم تضییع مال است که قطعاً حرام است و با وجود ادلۀ اجتهادی بر حرمت آن،
نوبت به استصحاب که اصل عملی است ،نمیرسد .عالوه بر اینکه استصحاب منع سابق در
ضمن وجوب عمل به مقتضای وقف ،یعنی انتفاع جمیع بطون بهواسطۀ عین موقوفه بوده و
اآلن مرتفع شده است .بنابراین عدم جواز که در ضمن آن بوده در حال حاضر در مورد
استثنایی ازبین رفته1و موضوع استصحاب منتفی شده است و ارکان استصحاب تمام نیست
و جای استصحاب نیست؛ پس درحقیقت نهتنها تبدیل وضعیت جایز است ،بلکه تنها راهحل
بهشمار میآید.
 .3.2قاعدۀ فقهی «اَلوُقوفُ عَلَی حَسَب ما یوقفها اَهلها»

اگرچه با توجه به این قاعده ،اصل عدم جواز را نتیجه گرفتیم ،اما در مواردی که واقف
پیشبینی تغییر وضعیت را برای موقوفعلیهم کرده باشد ،طبق آیۀ شریفه «أوفوا بالعقود»
(مائده »)10 :و قاعدۀ «المومنون عند شروطهم» (طوسی ،1362 ،ج232 ،3؛ طوسی،1365 ،
ج371 ،9؛ حر عاملی1419 ،ق ،ج )276 ،21و قاعدۀ «الوقوف» که ذکر میکند بر حسب
« .1و االول تضیع مناف لحق اهلل و حق الواقف و حق الموقوف علیه و به یندفع استصحاب المنع ،مضافا الی کرون المنرع السرابق فری
ضمن وجوب العمل بمقتضی الوقف و هو انتفاع جمیع البطون بعینه و قد ارتفع قطعا ،فرال یبقری مرا کران فری ضرمنه» (انصراری،
1417ق ،ج.)62 ،4
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آنچه واقف شرط کرده است ،وقف تحقق پیدا میکند ،میتوان با مالحظۀ شرایط ،تغییر
وضعیت داد.
شیخ انصاری بیان میکند :این قاعدۀ فقهی بر منع از جواز داللت نمیکند ،چون بیان
وجوب مراعات کیفیت ترسیمشده از سوی واقف در انشای وقف را میرساند و عدم جواز بیع
و تبدیل وضعیت از این موارد نیست تا در متن وقفنامه ذکر شود ،چون عدم جواز تبدیل
وضعیت از احکام وقف و مربوط به شارع است؛ چه در متن وقفنامه بیاید چه نیاید .همۀ
علما در احکام وقف بین ذکر شدن یا نشدن عدم جوازِ تبدیل وضعیت از سوی واقف در
وقفنامه تفاوتی قائل نیستند (انصاری1417 ،ق ،ج.)61 ،4
بر فرض که منع از جواز و ابقای عین در متن وقفنامه آمده باشد و از کیفیاتی است که
واقف آن را ترسیم کرده باشد ،از این باب است که مقصود واقف ،انتفاع جمیع بطون است و
این مقصود تا وقتی است که انتفاع ممکن باشد و در فرض یادشده ،انتفاع اصالً ممکن
نیست و حکم به ابقای عین ،نقض غرض واقف است و اگر خود واقف هم موجود میبود و
از او میپرسیدیم ،به جواز تبدیل وضعیت راضی بود؛ زیرا این کار به غرض او نزدیکتر است
(همان ،ج.)62 ،4
 .3عوامل تبدیل وضعیت ناشی از شرایط موقوفه و ادارۀ آن
با توجه به مباحث یادشده میتوان گفت که اصل تبدیل وضعیت موقوفات در شرایط
خاص مورد تأیید روایات ،عقل و قواعد فقهی است .با تکیه بر ادلۀ یادشده میتوان در
شرایطی که نمیتوان از موقوفات استفادۀ الزم را برد ،دست به تبدیل و تغییر موقوفات زد
که این عوامل را به دو صورت عوامل اولیه و ثانویه مورد بحث و بررسی قرار میدهیم:
 .1.3عوامل اولیه

قابل استفاده نبودن موقوفه در صورت بقا به علت خرابی ،کمفایده شدن مال موقوفه،
مجهولالمصرف شدن مال موقوفه و متعذرالمصرف شدن را میتوان از عوامل اولیه دانست
که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
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 .1.1.3قابل استفاده نبودن موقوفه در صورت بقا به علت خرابی

گاهی مال موقوفه بهگونهای خراب میشود که باقی بودن آن بر حال خود هیچ اسرتفاده
و منافعی را برای موقوفعلیهم ندارد؛ از طرفی کسی هم پیدا نمیشود موقوفه را تعمیر کند،
در این صورت چه باید کرد؟ آیا باید مال موقوفه را به حال خود رها کرد تا خودبهخود ازبرین
برود ،یا بطن موجود با اتالف آن انتفاع ببرند و یا برای حفظ حق خداوند ،حق موقروفعلیهم
غیرموجود و حق واقف در موقوفه تغییر و تبدیل صرورت گیررد؟ در کترب فقهری (عکبرری،
1410ق652 ،؛ طوسی1417 ،ق ،ج :551 ،3طوسری ،1387 ،ج300 ،3؛ حلری1412 ،ق ،ج،6
286؛ عرراملی1412 ،ق ،ج279 ،2؛ نجفرری ،1365 ،ج360 ،22؛ انصرراری1417 ،ق ،ج61 ،4؛
موسوی خمینی ،1387 ،ج ،)133 ،3فقها به این بحث پرداخته و ادلهای بررای جرواز تغییرر و
تبدیل ذکر نموده و نیز به ادلهای که منع تبدیل وضعیت را میرساند جواب دادهاند.
بسیاری از فقها دربارۀ جواز تبدیل وضعیت موقوفه زمانی که خرابی به حد یادشده برسد،
مباحثی را مطرح کردهاند (طوسی1417 ،ق ،ج .)552 ،3در مفتاحالکرامه در مورد جرواز بیرع،
یکی از مصادیق تبردیل وضرعیت ،گفتره شرده اسرت« :در آن هیچگونره تردیردی مشراهده
نمیشود» (حسینی عاملی ،بیتا ،ج .)30 ،18البته خرابی بره ایرن صرورت را مقیرد بره ایرن
کردهاند که هیچ امیدی برای برگشت به حالت اولیه وجود ندارد ،قابل عمران و آبادی نیست
و کسی هم پیدا نمیشود آن را آباد کند .جواز بیع در این صورت به این سبب است که واقف
وقتی مالی را وقف کرده ،نظر او این بوده که موقوفعلیهم بتوانند از آن انتفاع ببرند و هدف
نهایی از انشای وقف ،همین بوده است و درصورتی که نتوان از آن مرال انتفراع بررد ،وقرف
نمودن لغو خواهد شد .ازاینرو گفته شده یکی از شرایط صحت وقف این است کره بتروان از
مال موقوفه انتفاع برد و دارای منفعت محلله و قابل تسبیل باشد و منع از بیرع هرم برهدلیل
استفاده از این منفعت است .لذا درصورتی که هیچگونه منفعتی نداشرته باشرد ،مرانعی بررای
تبدیل وضعیت وجود ندارد ،چون باقی گذاشتن مال موقوفه بر همران حالرت خرابری ،لغرو و
خالف نظر واقف بوده است و بدون فایده باقی خواهد ماند کره هیچگونره توجیره شررعی و
عقلی ندارد .از طرفی ادلۀ عدم جواز بیع موقوفات ،همچون اجماع و روایات در اینجرا جراری
نیست؛ چون اوالً درصورتی که موقوفه به چنین حالتی درآید در جواز تبدیل وضعیت آن بین
علما هیچگونه اختالفی نیست.
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ثانیاً روایاتی که بیان کردهاند «ال یجوز شراء الوقف وال تدخل الغله فی ملک» (طوسری،
 ،1362ج 1،)71 ،9هیچگونه اطالقی ندارد که شامل صورت یادشده بشود؛ چون ایرن روایرات
در مواردی بیان شده است که آن مال موقوفه دارای منفعت باشد و امام در این مقرام نبروده
است تا بیان کند فروش موقوفه در هیچ حالتی جایز نیست .بره عبرارت دیگرر ،ایرن روایرت
منصرف از این حالت ،و مراد این بوده است که وقف مثل بقیۀ امالک طلق نیست تا خرید و
فروش آن مطلقاً جایز باشد (کرکی1408 ،ق ،ج.)296 ،9
ثالثاً قاعدۀ فقهى «الوقوف» (قمی1404 ،ق ،ج )237 ،4نیز مربوط به ایرن مقرام نیسرت،
چون هدف از بیان این جمله در روایات این بوده که باید در مورد موقوفه طبق نظر واقرف و
همانطور که شرط نموده است عمل کرد ،اما باقی گذاشتن مال موقوفه و عدم جواز بیرع در
صورت پیشگفته از شرایط و قیودی که واقف آنها را انشا نموده است نیست؛ درنتیجه باقی
گذاشتن موقوفه به حالت خودش و عدم جواز بیع به هر صورتِ ممکن و به صالح موقوفه و
موقوفعلیهم بدون فایده است و لغو خواهد بود .به گفتۀ شیخ انصاری میتوان گفت در ایرن
صورت مخیر بین سه امر هستیم (انصاری1417 ،ق ،ج:)61 ،4
 مال موقوفه به حال خود رها شود تا تلف گردد که این با عقل سلیم و ذوق فقهی
نمیسازد.
 موقوفه به فروش رسد و پول آن بین موقوفعلیهم موجود تقسیم شود که چنین
تصرفی باعث تضییع حقوق نسلهای بعدی است.
 موقوفه با کارشناسی همۀ جوانب ،تبدیل به اقرب به هدف واقف گردد تا آن مال
بهصورت صدقۀ جاریه باقی بماند .این بهترین تصمیمگیری در مورد موقوفه است و با
قصد واقف نیز هیچگونه منافاتی ندارد .از نظر عقلی هم مصلحت مال موقوفه،
موقوفعلیهم و نظر واقف درنظر گرفته شده است.
با توجه به مطالب یادشده میتوان گفت ابن سرعید حلری (1405ق ،)372 ،عالمره حلری
(1412ق ،ج ،)286 ،6شهید اول (1412ق ،ج ،)279 ،2فیض کاشرانی (1418ق ،ج )213 ،3و

« .1یعنی خرید و فروش وقف جایز نیست و محصول آن را در ملک خود داخل نکن».
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شیخ انصاری (1417ق ،ج )61 ،4و  ...فروش وقف در ایرن صرورت را جرایز میداننرد .امرام
خمینی (1409ق ،ج )79 ،2هم تصریح کررده اسرت کره حراکم شررع در صرورت مصرلحت
مستحقان میتواند وقف را بفروشد و مخالفان در این مسئله بسیار اندک هستند؛ برای مثرال
ابن ادریس (حلی1410 ،ق ،ج )167 ،3بیع وقف را در ایرن صرورت جرایز نمیدانرد و معتقرد
است ارباب وقف فقط حق دارند به همان صورت از آن استفاده کنند.
بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در صورت یادشده ،فروش موقوفه جایز اسرت
و لذا ممکن است بتوان گفت درصورتی که فروش موقوفه جایز باشد باید بره طریرق اولری،
تبدیل وضعیت بهصورتهای دیگر هم جایز باشد.
 .2.1.3کمفایده شدن مال موقوفه

منظور از کمفایده شدن موقوفه ،صورتی است که به حد معدوم نرسد ،بلکره بره دالیلری
همچون باقی گذاشتن موقوفه به حالت خود و پایبند بودن به شرایط واقف ،منفعت چندانی از
موقوفه حاصل نمیشود؛ درحالی که تبدیل وضعیت به هر صورت ممکن اسرت باعرث شرود
موقوفه درآمد بسیار باالیی داشته باشد.
بحث فقها دربارۀ این موضروع (طوسری1417 ،ق ،ج551 ،3؛ حلری1410 ،ق ،ج167 ،3؛
حلرری1412 ،ق ،ج316 ،6؛ نجفرری ،1365 ،ج363 ،22؛ انصرراری1417 ،ق ،ج )77 ،4بیشررتر
پیرامون بیع موقوفه بوده است و فقهایی همچرون شریخ انصراری (همران ،ص76؛ طوسری،
همان) قائل به جواز بیع آن و در مقابل ،فقهایی همچون ابن ادریس حلی قائل به عدم جواز
بیع شدهاند (حلی1410 ،ق ،همان).
مسئله اول .واقف مغازهای را وقف کرده است ترا برا اجرارۀ آن ،مشرکالت مرالی فرالن
مدرسه تأمین شود .ولی بعد از مدتی بر اثر خرابی بهگونهای درآمده است که مردم فقط برای
اغراض جزئی اجارۀ اندکی پرداخت میکنند ،یا اینکه در گذشرته و برر اثرر اقبرال مرردم بره
بازاری که مغازه در آن قرار دارد اجارۀ زیادی پرداخت میشد ،اما بعد از مدتی به هرر دلیلری،
اقبال مردم به آن بازار کم شد ،بهصورتی که برای آن مغازه اجارۀ اندکی پرداخرت میکننرد.
حال بحث این است که در این صورت چه باید کرد:
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 آیا باید مال موقوفه (مغازه) را به همان قیمت اندک اجاره داد؟ آیا میتوان در عنوان آن تغییر ایجاد کرد و با عنوان دیگری استفاده کرد؟فخرالمحققین نیز در ایضاح ،قائل به منع فروش شده و نظر ابن ادریس را برگزیده است.
وی چنین استدالل میکند« :وقف نمودن برای استمرار و تأبید میباشد به این معنا که دوام
عین موقوفه موضوعیت دارد نه دوام نوع آن ،لذا تا زمانی که این استمرار ممکن باشد همرۀ
ادله و عمومات دال بر عدم جواز شامل آن میشوند .ضمن اینکه بین کالم شیخ مفید و ابرن
ادریس تنافی وجود ندارد؛ چون دلیل شیخ برر صرورتی داللرت دارد کره موقوفره هیچگونره
منفعتی نداشته باشد ،ولی دلیل ابن ادریس بر صورتی داللت دارد که منفعتی بررای موقوفره
در فرض مذکور ،وجود داشته باشد ،اگرچره آن منفعرت انردک باشرد ،و لرذا بعرد از فرروش،
بهوسیلۀ پول آن ،مال دیگری به عنروان وقرف خریرداری میگرردد» (حلری1378 ،ق ،ج،2
.)393
شیخ انصاری قول به منع فروش را تقویت کرده است ،ضمن اینکه آن را بهظاهر به اکثر
فقها نسبت داده است .البته ایشان در پایان بحث خود بیان داشتهاند ،درصورتی کره منفعرت
موقوفه به علت دیگری غیر از خرابی کم شود ،به طریق اولی بیع و فروش آن جایز نخواهرد
بود .البته ممکن است از راه دیگری همچون اصلح و انفع بودن بتوان قائل به تبدیل وضعیت
شد که آن بحث دیگری است (انصاری ،همان.)77 ،
بنابراین میتوان گفت دو دیدگاه در این مسئله مطرح است .1 :بیع آن جرایز اسرت کره
قول شیخ مفید است .2 .بیع آن جایز نیست ،ولی تغییر در مصرف جایز است کره قرول ابرن
ادریس ،فخرالمحققین و شیخ انصاری بوده است.
بعد از نقل اقوال فقها و روشن شدن کالم آنها ،ممکن است بگوییم از کالم ابن ادریس
که استفاده از درختان ازجا کندهشده را در مواردی همچون تسقیف جرایز میدانسرت (حلری،
1410ق ،ج ،)167 ،3جواز تبدیل وضعیت را که مورد بحث ماست میتروان برداشرت نمرود؛
چون تسقیف غیر از استفاده کردن از میوههای درختان است.
بنابراین در مواردی همچون خانه و مغازه که از طریق سکونت یا اجاره دادن برای کسب
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و کار نمیتوان استفادۀ زیادی برد ،میتوان در عنوان وقف برودن آنهرا برا مصلحتسرنجی
وضعیت آنها را تغییر داد؛ برای مثال ،میتوان خانه را در مواردی غیر از سکونت ،و مغازه را
در مواردی غیر از اجاره دادن برای کسب و کار به دیگران واگذار کرد.
ضمن اینکه ظاهراً باید گفته شود ،توجه به نظر واقف در این صورت دارای اهمیت است،
چون گاهی نظر واقف ،صرف درآمدزا بودن مرال موقوفره اسرت ترا برا درآمرد آن بعضری از
مشکالت موقوفعلیهم برطرف شود .در این صورت ظاهراً تبردیل وضرعیت مشرکلی ایجراد
نخواهد کرد؛ چون درآمد آن کم شده ،نظرر واقرف ترأمین نمیشرود .از طرفری هرم قاعردۀ
«الوقوف على حسب ما یوقفها أهلها» (طوسی ،1365 ،ج )130 ،9در ایرن صرورت برر جرواز
تبدیل وضعیت داللت دارد.
محقق یزدی نیز به این مطلب اینگونه اشاره کرده است:
«گاهی از حال واقف معلوم میشود ،هدف او از وقف کردن خانه بر اوالدش این بوده که
خود آن خانه ،که خانره پردران او و دارای ویژگریهرای خاصری بروده ،حفرظ شرود و خانره
موضوعیت داشته تا در دست فرزندانش باقی بماند .همچنین اگر قرآنی را بر فرزندانش وقف
نموده ،از حال او معلوم میشود که نیت او باقی ماندن آن قرآن که به خرط خرود واقرف یرا
اجداد او نوشته شده ،بوده و قرآن موضوعیت داشته است تا در دست فرزندانش براقی بمانرد؛
اما گاهی از محتوای کالم واقف یا صریح کالم او یا از خارج دانسته میشود که در مثرل در
وقف فالن باغ یا مزرعه ،نظر به خود آن باغ یا مزرعه نداشته است و قصد او منافع و مالیرت
و اصالح حال فرزندان و تأمین زندگی آنها بوده است .در ایرن صرورت برهدلیل کرمدرآمرد
شدن موقوفه به شکل مذکور ممکن است گفته شود ،تبدیل به ملک دیگر در صورت اصرلح
بودن جایز خواهد بود» (طباطبایی یزدی ،بیتا ،ج.)263 ،1
بدینسان ظاهراً میتوان گفت نظر واقف موضوعیت دارد؛ ضرمن اینکره درصرورتی کره
بقای وقف بر حال خودش منفعت اندکی داشته باشد و با توجه به اینکره سررمایهگذاری برر
منفعت کم ،مساوی با ضرر خواهد بود ،کارشناسان باید مصالح موقوفه و موقروفعلیهم و ...
را بررسی کن ند تا بتوانند از مال موقوفه در یکی از موارد تبدیل وضعیت استفاده نمایند .البتره

 116

نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،پايیز و زمستان 98

همانطور که اشاره شد ،این مورد داخل در اصلح و انفع بودن تبدیل وضعیت خواهرد برود و
کمفایده شدن مال موقوفه را نمیتوان دلیل بر جواز بیع و دیگر صورتهای تبدیل وضرعیت
دانست.
 .3.1.3مجهولالمصرف شدن مال

موقوفه1

از دیگر عواملی که برای تبدیل وضرعیت موقوفرات مطررح اسرت اینکره ممکرن اسرت
موقوفهای پیدا شود که در ابتدا برای مصارف معینی وقف شده باشد .بعد از مدتی به دالیلری
همچون ازبین رفتن تمام وقفنامره یرا قسرمتی از آن ،یرا مربهم و مجمرل برودن عبرارات
وقف نامرره ،نرروع مصرررف آن مجهررول و نامشررخص شررده باشررد؛ برره ایررن نرروع موقوفرره،
«مجهولالمصرف» گفته میشود.
مسئله .واقف اموالی را بر فرزندان خود وقف میکند تا از درآمد آن خررج فرالن مدرسره
تأمین شود ،اما بعد از مدتی فرزنردان نسرل اول کره مصررف موقوفره را میدانسرتند همره
درگذشتند و وقفنامه هم ازبین رفته یا مبهم شده است و نسل جدید میدانند مرالْ موقوفره
است ،ولی جهت مصرف برای آنها مجهول مانده است.
حال با توجه به این شرایط برای موقوفه چه راهحلی پیشنهاد میشود:





آیا میتوان درآمد موقوفه را در هر راهی که صالح بدانیم مصرف کنیم؟
آیا میتوان موقوفه را به حال خود رها کرد؟
یا میتوان در آن تصرف کرد و آن را فروخت؟
آیا میتوان آن را در کارهای عامالمنفعه و بریات عمومی مصرف کرد؟
در چنین مواردی فقها سؤال از این نوع موقوفه را بدون پاسخ نگذاشتهاند.
صاحب جواهر مینویسد:

 .1وقف مجهولالمصرف غیر از وقف بر مجهول است .در وقف بر مجهول ،موقوفعلیهم مجهرول میباشرند و چنرین وقفری صرحیح
نیست ،چون یکی از شرایط وقف ،معین بودن موقوفعلیهم بود ،ولی در مجهولالمصرف ،مصرف موقوفه مجهرول اسرت و بعرد از
واقع شدن وقف بهصورت صحیح ،مصرف مجهول شرط است (قانون مدنی ،مادۀ  71و .)91
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«در صورت ناشناخته بودن ارباب وقف ،نسبت به مصرف درآمد حاصله از وقف در وجروه
«برَّ» تأمل نمودن سزاوار نیست ،هرچند بعضی در این مورد و موارد مثل آن توقف نمودهاند.
البته این توقف جا ندارد ،زیرا چنین موردی از اموال مجهولالمالک خواهد بود .عالوه بر این
در روایت ابی علی بن راشد آمده است ...« :از امام (ع) سؤال کردم در صرورتی کره صراحب
ملک وقفی را نشناختم چه کار کنم؟ حضرت فرمود :درآمد آن را صدقه برده» (حرر عراملی،
1419ق ،ج .)185 ،19این روایت در آنچه ذکر کرردیم تصرریح دارد و حتری از ایرن روایرت
صورت نسیان مصرف موقوفه و غیره معلوم میشود؛ چون همۀ اینها مثل همدیگر هسرتند»
(نجفی ،1365 ،ج.)112 ،28
بنابراین بهنظر میرسد مصرف کردن درآمد حاصله از موقوفات مجهولالمصرف در وجوه
«برَّ» و «احسان» بهعنوان یکی از صورتهای تغییر وضرعیت بهتررین راهحرل اسرت ،زیررا
عالوه بر اینکه فقها بر این مطلب اتفاق نظر دارند و به روایت ابی علیبن راشد هم استدالل
نمودهاند ،این راهحل اقرب به نظر واقف بوده ،معموالً واقفان به چنین اموری راضی هستند و
اینکه ممکن است گفته شود میتوان برای برطرف شدن مشکل به خود واقف رجروع کررد،
چنانکه صاحب جواهر ذکر کرده است ،راهحل مناسبی نیست ،چون واقف برا وقرف نمرودن
مال خویش ،نسبت به آن ،حکم شخص بیگانه را یافته است (نجفی ،1365 ،ج.)113 ،28
طبق مادۀ  61قانون مدنی ،عایدات موقوفات باید به همان مصارفی برسد کره واقرف در
عقد مقرر داشته است و هیچگونه تغییری در آن نمیتوان داد و درصورتی که وقفیرت ملکری
محرز باشد و به جهتی از جهات معلوم نباشد که عایدات موقوفه باید به چه مصررفی برسرد،
چنانکه وقفنامه مفقود شده باشد و یا قسمتی از وقفنامه که نحروۀ مصررف در آن نوشرته
شده بهواسطۀ کهنگی و فرسودگی خوانده نشود ،به طریق زیر عمل میشود )امرامی،1373 ،
ج:)97 ،1
 در صورتی که معلوم نباشد که موقوفه وقف خاص است یا وقف عام ،عایدات آن صرف
بریات عمومی میشود1.
 .1بنابر استنباط از ظاهر مادۀ  91قانون مدنی.

 118

نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،پايیز و زمستان 98

 درصورتی که موقوفه از موقوفات عامه است ،ولی مصرف آن معلوم نیست ،یعنی
مجهولالمصرف باشد ،هرگاه قدر متیقنی در بین باشد ،چنانکه محقق باشد که مزرعه
برای دانشجویان مدرسه وقف شده ،ولی معلوم نیست کدام مدرسه است ،در همان قدر
متیقن مصرف میشود؛ یعنی عایدات آن به دانشجویان داده خواهد شد و به مصرف
دیگری نمیتوان رسانید .ولی هرگاه قدر متیقن در بین نیست ،چنانکه معلوم نباشد
برای کدام یک از امور فرهنگی بهداشت ،تبلیغات مذهبی و امثال آن باید مصرف شود،
به دستور شق اول از مادۀ  1قانون مدنی ،صرف بریات عمومی خواهد شد؛ یعنی
میتوان تمامی عایدات موقوفۀ یادشده را در هریک از امور خیریه مصرف کرد،
همچنانکه میتوان بین آنها تقسیم کرد ،زیرا آنچه مسلم است عایدات موقوفه باید
در یکی از امور خیریه مصرف شود و چون نمیتوان دانست کدامیک از آن امور است،
در هریک مصرف شود به غرض واقف که صرف در امر خیر است ،نزدیک خواهد بود.
 درصورتی که مصرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است دشوار
باشد ،چنانکه واقف در روستایی زندگی میکرد که در کنار رودخانۀ کوچکی قرار
داشت و اهالی آن برای آمدن به شهر از پلی که بر رودخانه ساخته شده بود،
میگذشتند و واقف چند دکان را وقف نمود تا عایدات آن برای تعمیر پل یادشده
مصرف شود و بعداً بهدلیل خشک شدن رودخانه روی آن جاده کشیده شد؛ چون دیگر
عایدات موقوفه برای منظوری که واقف معین نموده متعذر است ،به دستور شق دوم
مادۀ  91قانون مدنی صرف بریات عمومی میشود ،نه صرف تعمیر پل دیگری ،زیرا
منظور واقفْ تعمیر پل روستای خود بوده است.
در صورت انحالل شرکت یا مؤسسۀ علمی و یا هر شخص حقوقی دیگر ،اموالی کره برر
آن وقف شده چه حکمی پیدا میکند؟
در صورت انحالل و ازبین رفتن شخص حقوقی باید گفت بین شخص حقوقی خصوصی
و شخص حقوقی عمومی تفاوت است .در شخص حقوقی عمومی ،چون اموال آن متعلق بره
عموم مردم است ،پس از انحالل ،مال موقوفه حکمش همانند حکم وقف برر عرامی خواهرد
بود که مصرف آن در مورد معینشده از سوی واقف ،متعذر باشد که گفتیم در این صورت در
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بریات صرف خواهد شد .البته باید قصد و نیت واقف نیز مرد نظرر باشرد .بررای مثرال ،اگرر
شخصی عینی را وقف کرد که منافع آن برای مصارف مسجد معینی یرا مؤسسرۀ مشخصری
مصرف شود ،و پس از مدتی آن مسجد یا مؤسسه به علتی منحل یا خراب شرود بهگونرهای
که صرف منافع موقوفه برای آن ممکن نباشد ،در این صورت:
 گاهی غرض واقف فقط عنوان مسجد یا مؤسسۀ دینی است در هرجا که باشد ،در این
صورت باید گفت که منافع این موقوفه صرف همان هدف میشود ،گرچه در محل
دیگری باشد.
 گاهی محل و مکان آن (مثالً مردم و جوانان همان روستا یا همان منطقه از شهر و)...
مورد توجه واقف است که در این صورت باید برای منافع همان محل استفاده شود،
اگرچه در هدف و جهتی غیر از جهت یادشده؛ البته اقربیت به آن جهت باید لحاظ
شود.
اما درصورتی که شخص حقوقی ،خصوصی باشد ،در ایرن صرورت نیرز اگرچره شررکت
منحل شده است ،اما میتوان در نزدیکترین مورد به جهت مد نظر واقفْ موقوفه را مصررف
کرد ،وگرنه در بریات عامه صرف میشود؛ زیرا مال موقوفه با ایجاد عقد وقف از ملک واقف
خارج شده است و برگشت آن به واقف یا وراثش بهدلیل نیاز دارد و دلیلری بررای آن وجرود
ندارد (عاملی1413 ،ق ،ج.)347 ،5
 .4.1.3متعارالمصرف شدن

یکی دیگر از موارد مطرحشده در مورد تبدیل وضعیت ایرن اسرت کره ممکرن اسرت در
برخی موارد به علت بعضی موانع ،مصرف کردن درآمد موقوفه در مصلحت مروردنظر واقرفْ
متعذر باشد .به این گونره موقوفرات« ،متعذرالمصررف» در مقابرل «میسورالمصررف» گفتره
میشود (صادقی گلدر ،بیتا .)158 ،در چنین وضعیتی بایرد مشرخص کنریم درآمرد موقوفره
چگونه به مصرف میرسد و چگونه در مصرف آن تبدیل وضعیت ایجاد میشود .پس از بیان
مسئله ،به نقل اقوال بعضی از فقها برای روشن شدن بحث خواهیم پرداخت.
اگر مالی برای جهت و مصلحت خاصی وقف شده ،مثل تعمیر مسرجد فرالن محلره یرا
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مدرسۀ فالن محله ،و آن مسجد یا مدرسه کالً خراب شده و تعمیر آنها هم ممکن نباشد یا
اگر هم ممکن باشد نیازی به مسجد و مدرسه در آن محله نباشد ،زیرا مردم آن محرل کروچ
کردهاند و فعالً آنجا خرابهای بیش نیست ،در این صرورت مرال موقوفره بره ملکیرت واقرف
برنمیگردد (عاملی1413 ،ق 1،)396 ،چون موقوفه بهوسیلۀ وقف از ملک واقرف خرارج شرده
است و بازگشت آن مال به ملکیت واقف نیاز بهدلیل خاص دارد؛ لذا در این صورت اگر وقف
از باب تعد د مطلوب است ،یعنی نظر واقف تعمیر مسجد یا کمک به فرهنگ و مدرسه بوده و
قصدش آن مسجد یا مدرسه بخصوص نبوده است و چون در محلشان بوده ،آنهرا را مقردم
داشته است ،منافع موقوفه در هر مسجد یا مدرسهای خرج شود ،مورد نظر واقف است و باید
منافع وقف را صرف تعمیر مسجد یا مدرسۀ دیگری بنمایند ،ولی اگر قصرد واقرف منحصرراً
همان مسجد و مدرسه بوده است ،باید منافع آن را صرف وجوه بریَّه نمود (موسوی خمینری،
1409ق ،مسألۀ  60و 2.)62
همچنین ،اگر ملکی یا مالی وقف شده است برای اینکه منافع آن در جهت خاصی صرف
شود و پس از مدتی به هر دلیلی صرف این منافع در آن جهت خاص غیرممکن شرود؛ مرثالً
مالی را وقف کرده است که از منافع آن به مبارزان اسالمی کمرک شرود و یرا آب انبارهرای
عمومی تعمیر گردد و پس از مدتی با روی کار آمردن دولرت اسرالمی (یرا تصرویب قروانین
مخالف اجرای وقف) و انجام لولهکشی آب و متروک ماندن آب انبارها ،مصرف منافع در این
راهها دشوار شود ،در چنین موردی موقوفه به ملک واقف برنمیگردد ،بلکه منافع وقرف بایرد
صرف امور خیریه شود (کاتوزیان ،1387 ،ج)270 ،3؛ چنانکه در بند  2مادۀ  91قانون مدنی
در زمرۀ مواردی که منافع موقوفرات عامره صررف بریرات عمومیره میشرود ،آمرده اسرت:
« درصورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد».
« .1إذا وقف مسجدا فخرب ،أو خربت القریۀ أو المحلۀ لم یعد إلى ملک الواقف ،و تخرج العرصۀ عن الوقف ،لمرا کران الوقرف مقتضریۀ
للتأبید و وقف المسجد فکا للملک  -کما تقدم  -تحریر العبد لم یکن خرابه و ال خراب القریرۀ التری هرو فیهرا وال المحلرۀ موجبرۀ
لبطالن وقفه ،لعدم منافاۀ ذلک الوقف استصحابۀ لحکم ما ثبت ،و لبقاء الغرض المقصود من إعداده للعبادۀ لرجاء عود القریۀ و صالۀ
من یمر به».
« .2مسألۀ  62لو وقف على مصلحۀ فبطل رسمها کما إذا وقف على مسجد أو مدرسۀ أو قنطرۀ فخربرت و لرم یمکرن تعمیرهرا أو لرم
تحتج إلى مصرف النقطاع من یصلی فی المسجد و الطلبۀ و المارۀ و لم یرج العود صرف الوقف فی وجوه البر ،و األحوط صرفه فری
مصلحۀ أخرى من جنس تلک المصلحۀ ومع التعذر یراعی األقرب فاألقرب منها».
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شهید ثانی در کتاب مسالک میفرماید :چنانچه مصرف منافع مال موقوفه در جهتی کره
مشخص شده است به هر صورت غیرممکن شود ،در این صورت ،عین موقوفه برا توجره بره
تفاوت نوع و ماهیت جهت و مصلحتی که واقفْ آن را برای صرف در آن وقف کررده اسرت،
چند حالت خواهد داشت:
الف) واقفْ مال موقوفه را بر مصرلحتى وقرف کررده اسرت کره برهطور معمرول پایران
میپذیرد؛ برای مثال چشمهای را برای مصالح درخت خاصی همچون درخت زیتون یا انگرور
وقف کند .در این صورت ،این وقف همانند وقف منقطعاآلخر یا یکی از مصادیق آن اسرت و
چنانچه واقف برای صرف موقوفه پس از انتفای جهت نخست ،جهت خاصی را که اقتضرای
تأی ید داشته باشد مشخص نکرده باشد ،عین موقوفه با ازبین رفتن جهرت خراص ،بره ملرک
واقف یا ورثۀ او منتقل میشود (عاملی1410 ،ق ،ج.)347 ،5
ب) واقفْ مال موقوفه را بر مصلحتی وقف کرده است که دوام دارد و بهاتفاق منتفی شده اسرت؛
مثل اینکه مالی را وقف کند برای اینکه در جهت منافع یک چشمه یا نهر آبی صرف شرود و برهطور
اتفاقی آن چشمه یا نهر خشک شود که در این صورت چون عین موقوفه بره سربب وقرف از ملرک
واقف خارج شده است ،برگشت آن به ملکیت او و یا وراثش نیاز برهدلیل دارد و دلیلری نیرز بررای آن
موجود نیست ،پس در این صورت مال موقوفه در بریَّاتی که متناسب با جهت مد نظرر واقرف اسرت،
صرف میشود (عاملی1410 ،ق ،ج.)348 ،5
ج) واقف مال موقوفه را بر جهت و مصلحتی وقف کررده کره وضرع و حرال آن مشرتبه
است؛ برای مثال عینی را وقف کند در جهت منافع مسجد و یا مدرسرهای در یرک روسرتای
کوچک که هم احتمال تخریب آن روستا پس از مدتی باشد و هم احتمال بقای آن .در ایرن
صورت دو احتمال وجود دارد:
 اصلْ بقای عین موقوفه به حال خود (وقفیت) است ،پس همانند وقف مؤبد خواهد بود
که پس از انتفای جهت ،در وجوه برَّیه صرف میشود.
 در این مورد ما شک داریم که آیا شرط انتقال ملک از مالکش بهصورت مطلق و ابدی
تحقق یافته است یا نه ،و در صورت شک ،فقط حکم به متیقن (یعنی خروج ملک از
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مالکش فقط در مدت وجود همان مصلحت خاص) میشود .اما در مورد مشکوک ،اصل
بقا بر ملک مالک جاری میشود؛ مگر اینکه گفته شود ،وقف بر جهت خاص درواقع
وقف بر مسلمین بوده که محدود شده است به مصلحت خاصی از آنان ،و با ازبین رفتن
آن جهت ،وقف باطل نمیشود ،بلکه در جهت دیگری از منافع مسلمین مصرف
میشود (عاملی ،همان1.)347 ،
البته باید توجه داشت درصورتی که استفاده و صرف مرال موقوفره در راهری کره واقرف
معین کرده ،پس از گذشت مدتی ممکن و مقدور شود ،واجب است موقوفه را در همان مرورد
و جهت صرف کنیم؛ هرچند تاکنون بهدلیل عدم امکان ،در جهرت دیگرری صررف میشرده
است (همان)2.
 .2.3عناوین ثانویه

یکی دیگر از موارد تبدیل وضعیت موقوفه این است که گاهی برخی از موقوفات برهدلیل
اضطرار ،مصالح و مفاسد اجتماعی و رعایت حقوق جامعه ،نیازمنرد تبردیل وضرعیت هسرتند.
پرسش مطرحشده این است کره تصرمیمگیری در مرورد تبردیل وضرعیت چنرین موقوفراتی
بهعهدۀ چه کسی است؟
در اینجا برای نمونه چند مورد را بیان میکنیم تا موضوع روشنتر شود:
مسئلۀ اول .واقف ملکری را وقرف کررده ،ولری برهدلیل توسرعۀ مسریر عبرور و مررور و
خیابانکشی ،ملک موقوفه در وسط خیابان قرار گرفته است ،بهگونهای که نگهداری موقوفره
به حال خود ،مانع عبور و مرور و تردد میشود.
 آیا میتوان گفت آن ملک فروخته شود و در جای دیگر ملک دیگری خریداری شود؟
(ابدال)
« .1و الثالث :کالوقف على مسجد فی قریۀ صغیرۀ أو على مدرسۀ کذلک بحیث یحتمل انقطاع مصرلحته کمرا یحتمرل دوامهرا .و فری
حملها على أی الجهتین نظر ،من أصالۀ البقاء فیکون کالمؤبد ،و الشک فی حصول شرط انتقال الملک عن مالکه.»...
 « .2و اعلم انَّه علی تقدیر صرف الوقف فی وجوه البرَّ مع بطالن ال مصلحۀ الخاصۀ لو عادت بعد انقطاعها وجرب عروده إلیهرا ،لوجروب
الوفاء بالعقد السابق خرج منه إذا تعذَّر فیبقی الباقی».
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 آیا میتوان گفت آن ملک با ملک دیگری عوض شود؟ (استبدال)
 آیا میتوان گفت ملک یادشده در داخل خیابان باقی بماند؟
مسئلۀ دوم .با توجه به اینکه فالن محصول در منطقۀ واقف وجود نداشته ،واقف امروالی
را وقف کرده تا هر سال مقدار زیادی از آن میوه از فالن منطقه یرا فرالن کشرور خریرداری
شود و بین نیازمندان منطقۀ خودش تقسیم گردد ،اما بعد از مدتی همان محصول در منطقره
خودش کشت شده و قابل برداشت است و وارد کردن آن محصول باعث ضررر رسراندن بره
کشاورزی و اقتصاد منطقۀ یادشده خواهد شد .در چنین شرایطی چه باید کرد؟
 آیا میتوان گفت نظر واقف ،رسیدن آن محصول به این منطقه و برآوردن نیاز
مستمندان بوده و اآلن میتوان محصول کشاورزان همان منطقه را خریداری و بین
مستمندان تقسیم کرد؟
مسئلۀ سوم .واقف چندین مغازه وقف نمود تا درآمد حاصل از آن به مصرف فالن مسجد
برسد ،اما بعد از مدتی طرح توسعه شروع شده ،بهصورتی که این مغازهها مانع از اجرای یرک
پروژۀ عظیم میشوند.
 در چنین صورتی آیا میتوان به سبب یک مصلحت مهمتر ،این مغازهها را تخریب کرد
و در جای دیگری ،ملکی به نام همان موقوفه خریداری نمود؟ یا باید مغازهها در حال
خود باقی مانده ،پروژۀ طرح توسعه با مشکالت خاصی روبرو شود؟
مسئلۀ چهارم .واقف اموالی را برای خرید قرآن و توزیع آنها بین مردم وقف کرده است،
ولی با توجه به شرایط جامعه و داشتن قرآنهرای متعردد در داخرل خانرهها برهنظر میرسرد
فرهنگ قرآنی در بین بعضی افراد وجود ندارد ،در چنین مواردی آیا میتوان به جرای خریرد
قرآن ،به ترویج معارف و فرهنگ قرآنی پرداخت؟
بیگمان احکام گستردۀ اسالم تا زمانی کره اجررا نشرده باشرند ،هرگرز گرفترار مرانع و
مزاحمی نمیشوند ،و در مقام اجرا بهدلیل آنکه عالم طبیعت ،عالم تضراد و مزاحمرت اسرت،
دچار تزاحم میگردند؛ برای مثال «وجوب نجات غریق» و حرمت عبور بدون اجازه از ملرک
غیر» دو حکم شرعیاند که در مقام ثبوت یا اثبات شرعی ،هیچگونه اصطکاکی ندارند ،ولری
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در مقام عمل (امتثال) ممکن است دچار تزاحم شوند .در بحث یادشده نیز چنرین اسرت و دو
مصلحت با یکدیگر در مرحلۀ عمل تزاحم پیدا میکنند.
در چنین مواردی مقدم نمودن مصلحت اهم بر مهم از باب قاعدۀ عقلی «تقدیم اهم برر
مهم» (عراقی ،1385 ،ج )460 ،2الزم است ،اما آنچه اهمیت دارد این اسرت کره مصرلحت
مهم و اهم را چه کسی تشخیص دهد و چه کسی میتواند در امور یادشده تصرف کند.
مطابق وظایفی که بعضی از فقها در کتب فقهی برای ولی فقیه مطرح نمودهاند
(انصاری1417 ،ق ،ج ،)545-560 ،3یکی از وظایف ولی فقیه ،برعهده گرفتن امور حسبیه و
نیز مصالح عمومی جامعه است که بر این اساس باید به آنها رسیدگی کند و هر کاری را
که به مصلحت جامعۀ اسالمی تشخیص داد ،انجام دهد.
در حال حاضر ولی فقیه جامعالشرایط در حکومت جمهوری اسالمی ایران با توجه به
تشکیالت ادارۀ اوقاف و امور خیریه ،شخصی را بهعنوان نمایندۀ خود در اوقاف و امور خیریه
منصوب کرده و به او اجازۀ تصرف در موقوفاتی را که ذکر شد با رعایت تمام موازین شرعی
و مصالح و مفاسد جامعه داده است تا هرچه سریعتر به چنین اموری رسیدگی شود و مشکل
موقوفات یادشده به هر شکلی از اشکال تبدیل وضعیت که صالح باشد ،برطرف گردد.
در تبصرۀ  4مادۀ  5آمده است:
نسبت به امالک موقوفهای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن شدن آنها
قانوناً مجاز است ،به طریق یادشده در این قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نیست از
طریق اجارۀ طویلالمدت عمل خواهد شد .در مورد امالک اخیر در صورت وجود اعیانی
متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصرههای  2و  3مادۀ  5این قانون ،حقوق پیشگفته
از سوی هیئت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت میشود و
مالاالجارۀ ملک موقوفه با درنظر گرفتن پرداخت یادشده از سوی هیئت کارشناسی تعیین
خواهد شد.1

 .1الیحۀ قانونی نحوۀ تملک اراضی دولتی مصوب 1358ش
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مبنای این ماده موارد عدم جواز بیع موقوفه است ،زیرا وقف حبس و بازداشت عین مال
از نقل و انتقال است و اصوالً نباید موقوفه از وضعیت وقفی خود خارج شود .بر همین اساس،
فروش مال موقوفه امری استثنایی و خالف اصل است و تا زمانی که هدف وقف تحققپذیر
است ،مال موقوفه فروخته نخواهد شد .بنابراین در مواردی فروش موقوفه اجازه داده میشود
که تحقق آن هدف بهگونهای که واقف قصد نموده است ممکن نباشد و ادامه دادن حبس
مال بیفایده باشد.
جدای از منابع عمومی که مشمول تمامی ارگانها میشود بعضی از منابع هستند که
هرچند قدرت و اختیار وضع قاعده و قانون و درنتیجه ایجاد نظم موردبحث یا ایجاد تغییرات
عمده در آن را ندارند ،ولی با توجه به اختیاراتی که دارند میتوانند تا حدی بر نظم موردنظر
ما تأثیرگذار باشند؛ اما در اینجا بهدلیل گستردگی بحث ،منابع شهرداری را بهعنوان نمونهای
پُرکاربرد مورد کنکاش قرار خواهیم داد.
 آئیننامهها و بخشنامههای مصوب هیئت دولت .هیئت دولت یا به تعبیری هیئت
وزیران از دو روش میتواند در نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرحهای عمومی
تأثیرگذار باشد؛ روش اول ،تهیه و ارائۀ قانونی به مجلس و روش دوم ،تصویب
آئیننامههای اجرایی قوانین (رضویان ،1381 ،ص.)162
 تصمیمات کمیسیون مادۀ  .5بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری ،این کمیسیون
نقش مهم و سازندهای در ایجاد قواعد و مقررات شهرسازی و درنتیجه تأثیرگذاری بر
حقوق مالکانۀ مالکان امالک شهری دارد.
 مصوبات شورای شهر .در بند  11مادۀ  71قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشور و نیز انتخابات در بیان یکی از وظایف و اختیارات شورای
شهر ،بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدودۀ
قانونی شهرها پس از ارائۀ آن از سوی شهرداری آمده است.
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نتیجه
فقها در خصوص تبدیل وقف اختالف نظر دارند؛ برخی بر عدم جواز بیع و تبدیل آن
متفقاند ،و بعضی بنابه ضرورت آن را مجاز دانستهاند .قانون در شرایط خاص با دستۀ دوم
همراه شده است؛ در حالت اولیه که شخص مالی را وقف میکند فروش و تبدیل مجاز
نیست ،ولی در حالت ثانویه که مال موقوفه از شرایط عادی خارج میشود یا در آستانۀ ضایع
ال ممکن یا مفید
و بیمنفعت شدن است و عنوان اولیه را ازدست میدهد و بقای آن عم ً
نیست ،شرع و عقل سالم راه مفید و عقالیی درپیش گرفته ،در این اوضاع عدم بیع یا تبدیل
را مساوی تبذیر و دون شأن نیت و نظر واقف میداند و به تبدیل آن حکم میکند .همچنین
مشخص شده است ،مادامی که تبدیل و بیع صورت نگیرد وقف از وقفیت خود ساقط نشده،
باطل نمیشود .موقوفات در بعضی شرایط نیازمند تبدیل وضعیت هستند ،وگرنه بهای حق
خداوند ،واقف و موقوفعلیهم تنافی خواهد داشت؛ ضمن اینکه قاعدۀ «الوقوف» و روایات
دال بر عدم جواز ،منصرف از این موارد است و مربوط به شرایط عادی وقف میباشد .در
موردی که وقف بهگونهای خراب شود که با بقا قابل استفاده نباشد ،میتوان گفت هر
موردی از صورتهای تبدیل وضعیت که اقرب به نظر واقف و سایر مصالح باشد ،جایز
خواهد بود .درصورتی که منافع موقوفه کم شود ،با توجه به اینکه سرمایهگذاری بر روی
منفعتِ کم ،مساوی با ضرر خواهد بود ،فروش موقوفه در این گونه موارد دارای اشکال است
و کمفایده شدن مال موقوفه را نمیتوان دلیل بر فروش و دیگر صورتهای تبدیل وضعیت
دانست ،بلکه کارشناسان باید مصالح موقوفۀ موقوفعلیهم را بررسی و تصمیمگیری کنند .در
وقف متعذرالمصرف ،درآمد موقوفات در موارد عامالمنفعه که مشابه غرض واقف باشد،
مصرف میشود که هم شامل وجوه «برَّ» میشود و هم به نظر واقف نزدیکتر است و چنین
تبدیل وضعیتی ،جمع بین اقوال گوناگون است .درصورتی که منافع موقوفه از حد متعارف
زیادتر باشد ،در موارد اقرب به نظر واقف بهکار میرود و در صورت نبودن مورد اقرب ،در
مطلق امور خیریه به مصرف میرسد .با توجه به مصالح و مفاسد اجتماعی و رعایت حقوق
جامعه و  ،...در بعضی موارد عنوان ثانوی برای موقوفه مطرح میشود که تصمیمگیری در
چنین مواردی با ولی فقیه است.
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تاریخ دریافت98/05/22 :

تاریخ پذیرش نهایی98/11/01 :

رابطۀ امر به معروف با مصلحتهای سیاسی نظام اسالمی
عبدالحسین رضائی راد

چکیده
در آثار فقهی و مذهبی اسالم و حتی در تمامی ادیان از ضرورت و اهمیت دو فریضۀ امر به
معروف و نهی از منکر بهعنوان یک وظیفۀ همگانی و واجب کفایی سخن بسیار رفته است و همین
ضرورت با عناوین دیگری چون «کنترل اجتماعی»« ،نظارت اجتماعی»« ،نظم اجتماعی»« ،وجدان
اجتماعی»« ،انسجام اجتماعی» و «حفظ ارزشها» و «هنجارهای اجتماعی» و بهعنوان نوعی از
«ضمانت اجرای قانون» ومانند آنها در علوم اجتماعی نیز مورد بحث و تأکید قرار گرفته است .اما
ضمانت اجرای خود این اصل و چالشهای موجود در مرحلۀ اجرای آن کمتر مورد عنایت قرار گرفته
است .با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق منکرها در حیطۀ اختیارات حکومت بهوقوع میپیوندد و
کار آمران به معروف با وظایف دولت تعارض و تداخل مییابد ،این تحقیق میکوشد چالشهایی را
که اجرای همگانی امر به معروف در زمینۀ سیاسی و در خصوص وظایف نظام و مصلحتهای
انقالب اسالمی پیش رو خواهد داشت با استفاده از تجربیات تاریخی و سیاسی و اجتماعی شناسایی
کرده ،برای پیشگیری از آنها چارهجویی کند و در این مسیر پنج چالش از چالشهای پیش رو در
حیطۀ رابطه آمران به معروف و نظام اسالمی را به شرح زیر به بحث میگذارد:
عدم پاسخگویی؛ بینظمی و اختالل نظام؛ تداخل با کار دولت؛ تعارض حقیقت و مصلحت؛ خطر
اختالفات مذهبی.
واژگان کلیدی :اختالفات ،پاسخگویی ،حکومت ،مصلحت ،معروف ،منکر ،نظام.
 .1دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز -ایران

ahrr39@scu.ac.ir
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مقدمه
امر به معروف با وجود اهمیت استثنایی آن در میان سایر تعالیم و احکام دینی به شکل
محسوسی مورد بیتوجهی جوامع اسالمی قرار گرفته (رضائی راد )13 ،1386 ،و این به آثار
فقهی هم سرایت کرده و هرچه زمان گذشته است بهجای آنکه مانند مباحث دیگر فقهی بر
حجم بحث افزوده شود از حجم آن کاسته شده (مطهری 2 ،1348 ،و  ،)49-51بلکه بهکلی
از بعضی آثار فقهی و رسالههای عملیه مراجع حذف گردیده است (رضائی راد)124 ،1387 ،
و حتی پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز با وجود چاپ آثار فراوان در اثبات ضرورت و
اهمیت و فواید اجرای این دو فریضه ،اقدام تقنینی قابل توجهی در جهت تضمین اجرای آن
صورت نگرفته و تنها اصل هشتم قانون اساسی آن را بهعنوان وظیفهای متقابل میان دولت
و ملت مطرح کرده است و کیفیت اجرای آن را به مجوز قانونی موکول کرده است و در سال
 1394با تأخیر  37ساله ،قانون حمایت از آمران به معروف تصویب شد و برای اولین بار پس
از چهار دهه از پیروزی انقالب مجوز قانونی اجرای امر به معروف را برای افراد عادی
تضمین میکند که البته دارای ابهامات بسیاری است که ستاد امر به معروف را وا میدارد تا
در دستورالعمل اجرایی آن اجرای امر به معروف را بهعنوان اولویت آخر از شش اولویت
وظایف این ستاد معرفی کند (ستاد احیای امر به معروف )1395 ،و عمالً اجرای این دو
فریضه مهم را به حاشیه براند.
 .1بیان مسئله
امر به معروف از اصول مسلم دینی است و محتوای اصلی آن در علوم اجتماعی نیز با
عناوین دیگری چون «کنترل اجتماعی»« ،نظارت اجتماعی» و «حراست از هنجارها» و
«پیشگیری از آسیبهای اجتماعی» و «ضمانت اجرای قانون» و عناوین دیگری از این
دست مورد بحث و تأکید قرار میگیرد و آثار متعددی در ضرورت و اهمیت آن بهرشته
تحریر درآمده است و در هیچ مسئلهای از مسائل دینی میان علمای دینی از فرقههای
مختلف به این اندازه وحدت نظر حاصل نشده است (رضایی راد 16 ،1386 ،و  .)17اما با
وجود این ،همیشه از بیتوجهی به آن و ترک و فراموشی آن گالیهها وجود داشته است
(رضایی راد .)15 ،1386 ،راز این تعارض را نه در مبانی و ادلۀ آن ،بلکه در شیوههای اجرای
آن میتوان جستجو کرد.
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این تحقیق میکوشد که که پاسخگوی این پرسش باشد که اجرای مردمی امر به
معروف و نهی از منکر چه رابطهای با مصالح نظام اسالمی دارد و در تعارض حفظ مصلحت
که وظیفۀ حکومت است و حفظ ارزشها که وظیفۀ آمران به معروف است ،تکلیف چیست؟
به این منظور پنج چالش مهم در خصوص مصالح حکومتی را بهعنوان بخشی از چالشهای
سیاسی اجرای مردمی امر به معروف به شرح زیر به بحث میگذارد.
 .2عدم پاسخگویی
پاسخگو بودن نظامهای اجتماعی خود از موازین شرعی (قدردان قراملکی)239 ،1382 ،
و از اعرفِ معروفهاست و لذا آمران به معروف هم نمیتوانند از این قاعده مستثنی باشند.
مطابق تعالیم قرآن کریم و احادیث اسالمی ،هیچکس نمیتواند مسئولیت گناه دیگری را
بهعهده بگیرد (سورۀ انعام164 :؛ اسراء15 :؛ فاطر18 :؛ زمر7 :؛ نجم.)37 :
در تمامی این آیات بهطور صریح آمده که هیچکس نمیتواند عهدهدار گناه دیگری باشد
و الزمۀ این معنا آن است که هرکس باید مسئول اعمال خویش و پاسخگوی آنها باشد .در
آیات دیگر نیز بهطور ضمنی به این مسئله اشاره شده است .هر انسانی در گرو اعمال خویش
و مسئول آنها است (سورۀ طور21 :؛ مدثر .)38 :از هر کاری که پاسخگوی مشخصی ندارد
و پاسخگویی در برابر آن میسر نباشد باید اجتناب کرد .امام علی (ع) در نهجالبالغه
میفرماید« :احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکر و اعتذر منه»؛ یعنی از کاری که
صاحبش حاضر به قبول مسئولیت آن نباشد اجتناب کن (دشتی ،1378 ،ش ،69بند  .)3اگر
امر به معروف مسئول مشخصی نداشته باشد به دلیل نامعلوم بودن مجریانش و عدم امکان
پاسخگویی و بازخواست ،امر به معروف زمینهساز ناامنی و سوءاستفادۀ فرصتطلبان و
ظالمان و لذا سلطۀ اشرار و ظالمان بر صالحان و مظلومان خواهد بود و این چیزی است که
با فلسفه و اهداف امر به معروف در تضاد است ،زیرا یکی از اهداف این دو ،اصل امنیت و
عدالت و جلوگیری از سلطۀ اشرار است و در روایات گفته شده در صورت ترک این دو
فریضه ،اشرار بر شما مسلط میشوند (ریشهری1404 ،ق ،ج )264 ،6و لذا اگر امر به
معروف باعث سلطۀ اشرار شود ،نقض غرض است و خالف آنچه از آن مورد نظر بوده و
نمیتواند امر به معروفی باشد که اسالم از ما خواسته است.
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اجرای امر به معروف اگر تحت پوشش یک سازمان مشخص و نهادی شناخته شده
نباشد در صورت انجام عملی نادرست و ایجاد تبعات نامطلوب یا سوءاستفادههای مغرضان از
اعمال صادقانه آمران به معروف چه کسی پاسخگو خواهد بود و چگونه میتوان خسارات
وارده را جبران کرد؟ بر همین اساس است که در نظام اسالمی پاسخگویی حتی برای
رئیسجمهور که برگزیدۀ اکثریت جامعه است بهرسمیت شناخته شده و در قانون اساسی
مقرر شده است که رئیسجمهور باید در برابر رهبر ،مجلس و ملت پاسخگو باشد (اصل 122
قانون اساسی ایران) .وقتی برگزیدۀ ملت که مثل وکیل ،ید او ید موکل است باید نسبت به
اعمال خود پاسخگو باشد ،آمران به معروف که چنین إذن و اختیاری ازمردم کسب نکردهاند
و حقی و سمتی در امور و اموال مردم ندارند به طریق اولی باید پاسخگو باشند.
بر این اساس شایسته است آمران به معروف مانند همۀ اصناف و تخصصهای دیگر در
قالب گروهها و تشکلهای سازمانیافته و شناساییشده مدیریت شوند و در محدوۀ خاصی
که تخصص آن را دارند به فعالیت بپردازند تا در صورت تخلف یا ورود به محدودهای که
صالحیت آن را ندارند ،قابل پیگرد و اصالح و جبران باشند و این پاسخگویی افراد و نهادها،
مطلبی است که هم در متون و منابع دینی به آن اشاره شده است و هم تجربیات اجرایی
جوامع پیشرفته بر آن صحه میگذارد.
 .3بینظمی و اختالل نظام
«یکی از ارکان امر به معروف ،اشخاص امرشونده یا نهیشونده هستند و امر به معروف
و نهی از منکر بدون وجود این رکن معنا نخواهد داشت و بدینسان فریضۀ امر به معروف از
حوزۀ حقوق و اختیارات فردی شخص آمر یا ناهی فراتر رفته ،با حقوق دیگر افراد جامعه
ارتباط پیدا میکند .اگر شخص امرشونده و یا نهیشونده با گشادهروئی امر و نهی را پذیرا
گردد تعارضی در جامعه پدید نمیآید اما این حالت ،حالتی نیست که همواره وقوع آن قابل
انتظار باشد .همچنین زمانی که این فعالیت فردی و دعوت افراد جامعه به تغییری در روش
زندگی یا سیاستهای دستگاه حاکم نیازمند باشد که در این صورت حتی توافق امرشونده با
امرکننده نیز کافی نخواهد بود و این توافق به معنای پذیرفته شدن این فعالیت در سطح
جامعه نیست» (پاکتچی ،1380 ،ج.)205 ،10
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اهمیت این مطلب زمانی آشکارتر میشود که بدانیم بر اساس بعضی از متون حدیثی به
صراحت داللت بر آن دارند که امر به معروف صرفاً یک وظیفۀ شفاهی نیست و اثربخشی
این اصل در جامعه به گسترش آن تا مرحلۀ عملی وابسته است و در روایات کسانیکه به
سخن اکتفا میکنند مورد انتقاد قرار گرفتهاند (مجلسی1403 ،ق ،ج.)205 ،10
از سوی دیگر امر و نهی حکام هم یکی از بخشهای مهم این وظیفه است (ر.ک .ری
شهری1404 ،ق ،ج ،262 ،6حدیث ش  )12419و بههیچ عنوان این وظیفه در رابطۀ افراد با
همدیگر محدود نشده است ،بلکه در صورت وقوع منکری از حکام یا حدوث ظلم و بدعت و
طغیان ،برداشت سالح برای مبارزه با آن هم واجب است (ابن میمون1407،ق 607 ،و 66؛
تفتازانی1409 ،ق5 ،؛ منتظری ،بیتا ،ج 593 ،1به بعد) و فقها حق شورش علیه حاکم
غیرعادل را با استناد به اصل امر به معروف و احادیثی از قبیل «ال طاعه لمخلوق فی معصیه
الخالق» برای مکلفین ثابت و مسلم میدانند (لمبتون487 ،1380،؛ حلی1386 ،ق627 ،؛ ابن
البراج1406،ق ،ج )467 ،2و حتی برخی از پژوهشگران تلویحاً حق نهی از منکر را حقی
فراقانونی و از حقوقی دانستهاند که حاکم نمیتواند آن را از شهروندان سلب یا برای آن حد
و مرز تعیین کند (سروش )269 ،1373 ،و برخی دیگر حتی تصدی آن را نیازمند إذن از
سوی کسی ندانسته و گفتهاند إذن عمل به امر به معروف را خدا به آنها داده است ،زیرا
آنها به تعبیر آیات و روایات (ر.ک .سورۀ فاطر 39 :و نور55 :؛ ریشهری1404 ،ق ،حدیث
ش  )12386جانشین خدا در زمین هستند ).)shafaa, 2004, 5-6
چنین اظهار نظرها و چنین نگرشهایی به مسئلۀ امر به معروف حتی اگر مسلم و موافق
موازین فقهی و حقوقی باشد ،از اصل امر به معروفْ اصلی فراقانونی و بسیار گسترده و
غیرقابل کنترل و ضابطهناپذیر میسازد که بر اساس آن بتوان هر قانونی را زیرپا گذاشت و
برای حفظ پارهای از ارزشها ،نظم اجتماع را که اعرف معروفها و اشرف ارزشهاست برهم
زد و بدینسان حفظ نظم و امنیت که به تعبیر بعضی از مؤلفان همان امر به معروف است
(ر.ک .مقالۀ «شهردار و شهروند در قرن هفتم هجری» در روزنامۀ همشهری 19 ،دی
 ،1381ش  )1 ،2952بهوسیلۀ امر به معروف قربانی میشود و با چنین برداشتی ،دست حاکم
برای حفظ امنیت بسته شده ،نفوذ و قاطعیت احکامش کاهش مییابد .زیرا بسیاری از
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تصمیمات حاکمان که برای حفظ امنیت و آرامش جامعه اتخاذ میگردد ،ممکن است از
جهاتی با حکمی از احکام شرعی در تضاد باشد یا به تعطیلی موقت سنتی از سنتها بینجامد
که البته حاکم اسالمی چنین حقی را دارد که از باب قاعدۀ «االهم فاالهم» برای حفظ
مصلحت جامعه و حفظ امنیت که از همهچیز مهمتر است دست به چنین اقداماتی بزند .ولی
با چنان برداشتی از نهی از منکر این فریضۀ اسالمی برای حاکمی که در صدد تأمین امنیت
کشور است ایجاد مانع میکند ،توجیهی برای سرپیچی از قوانین میشود ( Ulrike
 ،)freitage, 2005, 4بینظمی و اغتشاش و هرج و مرج را تئوریزه میکند و جامعه را مدام
در معرض حوادث و شورشها قرار میدهد .چنین جامعهای هیچگاه روی آسایش و ثبات را
نخواهد دید و درنتیجه از آرامش و سعادت و پیشرفت علمی و فرهنگی بویی نخواهد برد؛
بهخصوص اگر در این میان افرادی باشند که با سوءاستفاده از این اصل برای تأمین اغراض
سیاسی یا مادی خود دست به اعمالی بزنند و جنایتها و سرقتها و آشوبطلبیهای خود را
به نام امر به معروف بر جامعه تحمیل کنند (مطهری ،1348 ،ج 49 ،2و  734و  )766و اغلب
اثبات جرمهایی از این قبیل و مشخص کردن اینکه آیا بهراستی منکری رخ داده یا معروفی
ترک شده یا اینکه امر به معروف بهانهای برای آشوب بوده ،بسیار دشوار است و اغلب این
چنین پروندههایی در هالهای از ابهام مانده ،مشمول گذر زمان میشوند.
اینکه در جمهوری اسالمی ایران امر به معروف در قوانین کشوری بهعنوان یکی از
عوامل موجه شدنِ جرم تصویب (ر.ک .مادۀ  31قانون مجازات اسالمی ،مصوب  ،1361بند
 ،)3اما پس از مدت کوتاهی این قانون حذف میشود (در قانون مجلس شورای اسالمی
مصوب  ،1370بند  3حذف گردیده است) و نیز رئیس جمهوری اسالمی ایران به دلیل
احتمال اصطکاک و هرج و مرج در اجرای آن ،تقاضای توقف قانون حمایت از آمران به
معروف را میکند (نوبخت ،1396 ،کد خبر ،460798 :خبرگزاری مشرق نیوز) ،دلیلی است
که امر به معروف میتواند بهانهای برای فرصتطلبان باشد و اینکه نمیتوان از آن بهعنوان
اصلی فراقانونی دفاع کرد و به آمران و ناهیان اجازه داد که بهمنظور نهی از منکر دست به
کارهای غیرقانونی بزنند.
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از سوی دیگر حتی اگر آمران به معروف بر حق بوده ،بهراستی برای وقوع منکر یا ترک
معروفی دست به اعمالی زده باشند که موجب بروز اختالف و نزاعی شده باشد ،حاکمان
نااهل میتوانند آنان را به بهانۀ اغتشاش و ایجاد بینظمی یا با تنظیم شکایتی صوری از
جانب فاعالن منکر به بند کشانده ،به مجازات برسانند ،زیرا اثبات وقوع منکر از روشهای
رسمی بسیار دشوار است ،اما اثبات اقدام به ایجاد نزاع و درگیری بسیار آسان .چه بسیار
مواردی که حاکمان نااهل برای سرکوب کردن یک جریان و نهضت مردمی افرادی را اجیر
میکنند تا با همان شعارها و سخنها به ایجاد ناامنی بپردازند و پس از آن به بهانۀ
جلوگیری از بینظمی و اغتشاش با وانمود کردن این خرابکاران به جای انقالبیون ،نهضت
مردمی را سرکوب کرده ،بر منکرات حکومت سرپوش میگذارند .مشابه همان چیزی که در
ایام انقالب در ایران توسط شاه مخلوع اتفاق افتاد و شاید بر همین اساس بود که امام
خمینی تظاهرکنندگان را از شکستن شیشههای مؤسسات دولتی که پیش از آن مرسوم شده
بود منع کرده ،تقاضاهای همکاری ایشان با گروههای مسلح را رد میکردند و مبارزۀ
مسلحانه با رژیم شاه را مجاز نمیدانستند و صرفاً به مبارزۀ فرهنگی و مسالمتآمیز
میپرداختند و تا آخرین روزهای قبل از پیروزی و در حالی که رژیم شاه حکومت نظامی
اعالم کرده بود و هرگونه تجمع بیش از سه نفر را سرکوب میکرد ،اجازه مبارزۀ مسلحانه
صادر نمیفرمودند و صرفاً با اکتفا به مبارزۀ فرهنگی و سیاسی انقالب را به پیروزی رساندند.
در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز متأسفانه قوانینی وجود دارد که اگر سیستم قضایی
یا قوۀ مجریه با امر به معروف یا آمران به معروف میانۀ خوبی نداشته باشد بهراحتی میتواند
با استفاده از آن قوانین آنچنان آمران به معروف را در تنگنا قرار دهد که هیچ فرد دیگری
ازآن پس جرأت این کار را به خود ندهد ،زیرا عناوین مجرمانهای در قوانین ایران مطرح
شده که ابهامانگیز است و امر به معروف و نهی از منکر را میتوان بهراحتی از مصادیق آن
دانست و مجازاتهای سنگینی برای آنها درنظر گرفت که گاه از مجازات فاعل منکر
بهمراتب بیشتر است؛ مانند «تبلیغ علیه نظام»« ،تضعیف نظام»« ،تعرض به نوامیس»،
«دخالت در امور دولت» ،تشویش اذهان عمومی ،مبارزه با نظام و حتی محاربه و افساد
فیاالرض (مواد  130و  288و  286و  287و  698قانون مجازات اسالمی 1392ش) و
تالش برای براندازی (مادۀ  504قانون مجازات اسالمی 1392ش).
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اینجاست که میتوان دریافت که چرا امام علی (ع) مسلمانان را از برخورد فیزیکی با
مخالفان منع میکردند.
اصحاب امام علی در جواب کسانی که ادعای سلونی قبل ان تفقدونی امام علی را باور
نمیکردند و اتهام جهالت به آن حضرت میزدند ،میخواستند آنها را ادب کنند ،ولی
حضرت در پاسخ فرمود :رهایشان کنید و شتاب نکنید با عجله و خشونت حجت خدا قائم
نمیشود و براهین خدا آشکار نمیگردد (ر.ک .مجلسی1403 ،ق ،ج.)126 ،10
 .1.3چارهجویی فقها در برابر خار بینظمی

از بررسی نظریههای فقهی مشخص میشود که اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه و
سنی به احتمال خطر بینظمی و هرج و مرج در اجرای انفرادی این وظیفه معترفاند و
هرکدام به شکلی درصدد رفع این معضل برآمدهاند ،ولی اصل سخن همۀ آنها یکی است
(رشید رضا1412 ،ق ،ج 24 ،4و نیز ر.ک .)Ulrike freitage, 2005, 3-4 .یکی برای رفع
مشکل بینظمی اصل وجوب آن را انکار میکند (ر.ک .غزالی ،بیتا390-393 ،؛ جرجانی،
1320ق ،ج150-374 ،7؛ نجفی1367 ،ق ،ج383 ،21؛ ابن حزم1406 ،ق ،ج171 ،4؛ علم
الهدی1411 ،ق559-560 ،؛ حسینی1386 ،ق217 ،؛ شیخ مفید1372 ،ق56 ،؛ شیخ طوسی،
1400ق )150 ،و دیگری مرحلۀ یدی آن را به إذن معصوم یا سلطان عادل مشروط میسازد
(ر.ک .ابن بطه1409 ،ق ،ج541 ،2؛ سجستانی ،بیتا278 ،؛ لمبتون75 ،1380 ،؛ ر.ک.
زمخشری ،بیتا ،ج398 ،1؛ نجفی ،1367 ،ج 379 ،21به بعد) و سومی با ایجاد
محدودیتهای بسیار در حکم امر به معروف درصدد دفع آفات و عوارض ناشی از تعمیم آن
بر میآید (ر.ک .ابن بطه1409 ،ق ،ج541 ،2؛ سجستانی ،بیتا278 ،؛ لمبتون )75 ،1380 ،و
یا به رفع وجوب این حکم در زمان حاضر میگراید (ر.ک .شیخ مفید1372 ،ق56 ،؛ شیخ
طوسی1400 ،ق15 ،؛ حسینی1386 ،ق217 ،؛ قاضی1384 ،ق 124 ،و  126و  148و 741؛
الجوینی1369 ،ق.)368 ،
همچنین از اینگونه نظرها میتوان فهمید که طعنهای که بعضی علمای اهل سنت به
شیعه به دلیل انکار جواز مرحلۀ یدی امر به معروف زدهاند (غزالی ،1352 ،بخش حسبه و امر
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به معروف )19 ،صحت ندارد ،زیرا مستند و دلیل علمایی که مرحلۀ یدی امر به معروف را از
سوی عموم مردم جایز ندانستهاند این بوده که هرج و مرج و فساد نظام پیش نیاید (ر.ک.
نجفی ،1367 ،ج )383 ،21و این چیزی است که از سوی خود مستشکلین هم در آثار
دیگرشان مورد قبول قرار گرفته (ر.ک .غزالی ،بیتا )390-393 ،و از جانب برخی دیگر از
علمای اهل سنت هم تأیید شده است (ر.ک .ناصری1997 ،م ،ج)97 ،3؛ وگرنه درصورتی که
احتمال هرج و مرج و اختالل نظام مطرح نباشد و امر به معروف و نهی از منکر بدون کار
عملی و دخالت فیزیکی نتیجهبخش نباشد ،بسیاری از علمای شیعه هم به جواز استفاده از
مرحلۀ یدی و ضرب و جرح اعتقاد دارند و کسانی که این وظیفه را صرفاً و در همۀ شرایط،
یک وظیفۀ بیانی و زبانی بدانند ،بسیار اندکاند (زمخشری ،بیتا ،ج398 ،1؛ طوسی،
1400ق ،)398 ،زیرا این عقیده برخالف نصوص صریح و قاطعی است که امر به معروف را
در همۀ مراحلش مطرح میکند و گشادگی زبان را بدون گشادگی دست نمیپذیرد (ابن ابی
الحدید1378 ،ق ،ج305 ،19؛ حر عاملی1403 ،ق ،ج 403 ،109 ،11و .)404
 .2.3نمونههای تاریخی از بینظمی

شالق زدن برخی از آمران به معروف به جرم امر به معروف و کشته شدن بسیاری از
آمران به معروف به دست حکام چه بهحق بوده باشد چه ناحق ،گواه از وجود همین آفت
بینظمی و هرج و مرج در روش انفرادی است و اینکه در هر صورت میتواند باعث
تعارضاتی مشکلآفرین میان حکومت و آمران به معروف از سویی و میان آنان و مردم از
سوی دیگر باشد؛ مانند درگیری میان آمران به معروف و اعاجم در بغداد در سال 537ق که
در آنجا قایقهایی که شراب حمل میکردند در نزدیکی مدرسهای از مدارس طالب در بغداد
پهلو گرفتند و طالب فقه نسبت به این مسئله موضعگیری کردند ،اما اعاجم آنها را کتک
زدند و به این شکل درگیری آغاز شد (ابن جوزی1358 ،ق ،ج.)26 ،18
همچنین برای نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 بهدار کشیدن یحییبن ذکریای محتسب از سوی منصور عباسی سال 157ق (بغدادی،
بیتا ،ج.)79 ،1
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 کشته شدن احمدبن طیب سرخسی محتسب بغداد به دست معتضد عباسی در سال
 283یا 286ق (مسعودی ،1356 ،ج )232 ،4و موارد بسیار دیگر (برای اطالع بیشتر،
ر.ک .کتاب آقای احمد عزالدین البیابونی که ایشان افرادی را که در راه امر به معروف
به شهادت رسیدهاند شناسایی کرده و از سیرۀ آنها به عنوان مُثُل اعالی این فریضه
یاد کرده است .نام کتاب «االمر به معروف و النهی عن المنکر» است .دارالسالم
للطباعه و التوزیع و الترجمه ،قاهره 1985م و 1405ق ط .)27
« علت آن که در مصر ،پس از تشکیل دولت جدید از یک قرن پیش تاکنون هیچگاه
بهطور رسمی شغل (آمر به معروف) وجود نداشته و صرفاً مأمورین دولتی با عناوین و اشکال
دیگر به برخی از این وظایف میپرداختهاند چنین بینظمیها و خشونتگراییهایی است که
اتفاق افتاده است.
کسی که رویدادهای دهۀ هفتاد و هشتاد را در دانشگاههای این کشور مورد بررسی قرار
میدهد ،در مییابد که گروههای امر به معروف با زور درصدد جلوگیری از منکرات بودهاند.
حتی در شهر «اسیوط» کار به جایی میرسد که از زن و مردی که با هم راه میرفتند
میخواستند که محرم بودن خود را ثابت کنند و اگر نمیتوانستند ممکن بود مورد ضرب و
شتم هم قرار بگیرند .در ضمن ،گروهی نیز که به آنها «خواهران» میگفتند تالش داشتند
دانشجویان دختر و استادان زن دانشگاه را به پوشش اسالمی ترغیب نمایند و درصورتی که
ارشادها و راهنماییهای آنها راه به جایی نمیبرد سرزنش و اهانت وسیلهای بود که مورد
استفاده قرار میگرفت .اعضای گروههای اسالمی در آن دوره بارها به برهم زدن جشنهای
دانشگاهی اقدام کردند زیرا معتقد بودند که در این مراسم اختالط دختران و پسران و
کارهای منکر صورت میپذیرد .شهرهای دانشگاهی در آن زمان صحنۀ درگیریهای
دانشجویی میان جریانهای گوناگون فکری و دانشجویان اسالمگرا بود و عامل این
درگیریها مسایلی بود که به اعتقاد اسالمگرایان منکر به حساب میآید و از این رو با
استفاده از زور درصدد برمیآمدند جلوی آن را بگیرند .اعضای گروههای اسالمی در آن دوره
به برخی از ویدئو کلوپها حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند و این حمالت سروصدای
زیادی به راه انداخت و دستگاههای دولتی را به واکنش وادار کرد» (باهر ،بیتا.)36 ،
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 .3.3راهکار رهایی از بینظمی

برای رهایی از خطر بینظمی میتوان برخورد فیزیکی با متخلفان و استفاده از سالح را
مانند آنچه در جوامع بزرگ امروزی مطرح است در دولت مرکزی با تشخیص قانون و
تصویب نمایندگان ملت منحصر کرد و وظیفۀ گروههای مردمی را به تذکر لسانی و فعالیت
رسانهای و گزارش به مقامات مسئول محدود ساخت و این نظریه با فتوای علمای بسیاری
که مرحلۀ یدی امر به معروف را به إذن حاکم شرع مشروط کردهاند و پیشتر به آن اشاره
شده است ،تأیید میشود.
اصل  36قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز هرگونه مجازات و برخورد فیزیکی با
متخلفان را فقط در صالحیت دادگاه دانسته و به اشخاص دیگر اجازۀ این کار را نداده است.
 .4تداخل با کار دولت
اگر امر به معروف وظیفۀ تمامی افراد جامعه تلقی شود و هر فردی بدون إذن و نظارتی
از حکومت حق داشته باشد به اجرای این فریضه بپردازد ،سؤالی که پیش میآید این است
که اگر در کشور تخلفی رخ میدهد چرا دولت پیگیری نمیکند؟ و اگر پیگیری میکند آمر
به معروف چه نقشی دارد؟
اگر مصلحتی در عدم پیگیری وجود دارد که دولت بهواسطۀ آن مصلحت پیگیری را
ترک کرده است ،پس در پیگیری حسبه هم خیری نخواهد بود و اگر مصلحتی در ترک
پیگیری نیست ،وظیفۀ دولت است که با منکرات مبارزه کند و حسبه حق دخالت ندارد .اگر
وظیفۀ حسبه ،مبارزه با تخلفات سطحی و جزئی در گوشه و کنار خیابانها و مسائلی در حد
تخلفات سادۀ اخالقی است ،این مطلب نیازمند همگانی کردن امر به معروف و بسیج عمومی
جامعه نیست؛ مضاف بر اینکه چنین وظیفهای با آنچه از امر به معروف فهمیده میشود
سازگاری ندارد ،زیرا هدف این اصل چیزی بسیار بیشتر از تذکرات اخالقی و نصیحتهای
شفاهی است و در حدی است که گفته شده امر به معروف هدف تمامی ادیان
(ریشهری1404،ق ،ج ،255 ،6حدیث ش  )12387و موجب استواری دین و قوام شریعت
است (ریشهری1404 ،ق ،ج ،255 ،6حدیث ش  12389و  1288و نیز ر.ک .حر عاملی،

 142

نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،پايیز و زمستان 98

1403ق ،ج )397 ،11و اگر وظیفۀ آمران به معروف مبارزه با همۀ منکرات کوچک و بزرگ
است ،این کار از توان این افراد بیرون است ،زیرا مبارزه با تخلفات پیچیده و سازمانیافته
مانند قاچاق و دزدیهای بزرگ و باندهای بینالمللی فحشا و مانند آن از کارهایی است که
دولتهای بزرگ هم از عهدهاش بر نمیآیند تا چه رسد به گروههای مردمی ،و به فرض هم
که سازمان حسبه توان آن را داشته باشد با وظایف دولت در تداخل خواهد بود (وزارت کشور
ایران ،بیتا 49 ،و  61که از تداخل کار نیروی انتظامی (پلیس) با نیروهای محلی شکایت
کرده است) ،زیرا یکی از عمدهترین وظایف حکومت ،حفظ امنیت و مبارزه با تخلفات بزرگ
و تأمین سالمت و رفاه جسمی و روحی جامعه است و دخالت حسبه در این کار به معنی
دولت در دولت است و زمینهساز بینظمی و هرج و مرج و سوءاستفاده خواهد شد.
آثار تاریخی بهصراحت (لقبال1917 ،م 25 ،و  )71و آثار فقهی کهن با تلویح (ابن اخوه،
1409ق 53 ،به بعد؛ بصری ماوردی1406 ،ق 96 ،و  67-72و نیز ابن خلدون1352 ،ق،
226؛ ابراهیم1370،ق ،ج436 ،1؛ ابویعلی1403 ،ق )90 ،درصدد تفکیک وظایف حسبه از
وظایف سایر افراد مشابه چون قاضی و متطوع و مانند آن هستند .اینگونه تالشها در
تفکیک وظایف بهطور ضمنی داللت دارد و بر وقوع تداخلها و بروز مشکالتی از این ناحیه
بر جامعۀ اسالمی و نحوۀ اجرای این دو فریضه تحمیل شده است .گواه آن است که در
گذشته اختیارات و وظایف آمران به معروف به قدری زیاد بوده که تفکیک میان آنها ایجاد
اشکال کرده و گاه خطر طمع محتسب به اموال و آبروی مردم و سوءاستفاده از اختیارات را
ایجاد کرده است .وقتی کتابهایی مانند «احکام السلطانیه» و «معالم القربه» که تقریباً منبع
بسیاری از محققان تاریخ حسبه و امر به معروف بوده و در بعضی از دورهها منشور و مالک
عمل دایرۀ حسبه قرار داشته است (پاکتچی ،1380 ،ج 206 ،10مدخل امر به معروف و
همین مدخل در بصری ماوردی 1406ق ،ج ،)354 ،1بخشهای مفصلی را به مرزبندی میان
وظایف قاضی و حسبه از سویی ،و حسبه و سایر آمران به معروف از سوی دیگر اختصاص
میدهد ،گواه این مطلب است که عدم تفکیک میان وظایف نهادهای مشابه مشکالتی را
بهبار آورده و موجب تداخل وظایف و اختالل امور گردیده است و شاید به همین دلیل باشد
که بعضی از علمای اهل سنت میکوشند امر به معروف را به امور اخالقی اختصاص دهند
(لمبتون )485 ،1380 ،و وظیفۀ نصیحت را جایگزین وظیفۀ نهی از منکر سازند و در کتب
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خود بحثی از امر به معروف را ذکر نکنند و بهجای آن از وظیفۀ نصیحت بهعنوان وظیفۀ
عموم مردم نام ببرند (همان) .گویی این بزرگواران برای پیشگیری از درگیریهای سیاسی
که از نتایج تداخل وظایف دولت و آمران به معروف است راه چاره را در این دیدهاندکه بُعد
مذهبی و نصیحتآمیز و اخالقی امر به معروف را به عموم مردم واگذار کنند و بُعد عملی و
پیچیدۀ آن را در وظایف حکومت بگنجانند و بدینسان در مقابل دولت عمالً به عقبنشینی
سازمان حسبه که متصدی امر به معروف بوده فتوا دهند و شاید گنجاندن مباحث امر به
معروف در کتاب احکام السلطانیه و نگنجاندن آنها در کتب فقهی که در آثار اهل سنت
رایج است نیز اعتراف ضمنی به دولتی بودن حسبه و آفات روشهای غیردولتی ازجمله
حسبۀ سازمانی باشد.
در جمهوری اسالمی ایران نیز وقتی پس از گذشت  37سال از پیروزی انقالبْ قانونی
برای اجرای امر به معروف پس از چالشها و اختالف نظرهای فراوان در مجلس شورا
تصویب میشود ،قبل از ابالغ ،رئیسجمهور به دالیلی ازجمله تداخل کاری با دولت طی
نامهای به رهبر انقالب متقاضی توقف اجرای این قانون میگردد (خبرگزاری ایرنا15 ،
اردیبهشت  )1396و این موضوع نیز تأییدی است که این تداخل آفتی است که به ذات امر
به معروف بر میگردد و اختصاص به دولتهای ناصالح قدیم ندارد.
 راهکار رهایی از تداخل .مشکل تداخل کاری با دولت و حکومت که پیشتر به آناشاره شد زمانی بهوقوع میپیوندد که آمران به معروف دقیقاً به اجرای اموری بپردازند که
حکومت متصدی آنهاست .اما اگر آمران به معروف صرفاً نقش نظارتی داشته باشند و به
صورت عملی در وظایف حکومت مداخله نکنند ،این مشکل مطرح نخواهد بود .ولی این امر
مستلزم آن است که آمران به معروف به صورت نهادینه و با هویت شناختهشده به فعالیت
بپردازند تا این فریضۀ دینی بهانهای به دست فرصتطلبان مغرض ندهد که به بهانۀ امر به
معروف به اسرار و اطالعات حکومتی دست پیدا کنند و از آنها برای اهداف شوم خود
استفاده کنند.
مطلب دیگری که برای حل مشکل تداخل باید مورد توجه قرار گیرد این است که
گروهها و تشکلها آمر به معروف باید در حد کافی از اختیارات برخوردار باشند و به آن حق
نظارت و پرسشگری داده شود و نهادهای حکومتی موظف به همکاری با آنها شده باشند.
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 .5تعارض حقیقت و مصلحت
با آنکه حفظ ارزشها و دفع منکرات از اصول خدشهناپذیر شریعت است ،اما حفظ نظام و
جامعۀ اسالمی از نابودی و تشتت نیز از اصول اساسی و بلکه اساسیترین اصل اسالم است
و هرگاه حفظ نظام و بقای نظام اسالمی وابسته به تعطیل یا تأخیر اجرای حکمی از احکام
اسالمی باشد ،تعطیل یا تأخیر آن حکم نهتنها جایز بلکه واجب خواهد بود (مکارم شیرازی،
 ،1385ج 184 ،2و  )259و مرجع تصمیمگیری در این مورد و تشخیص مصادیق مصلحت
نظام هم تنها در صالحیت حاکم اسالمی است.
با عنایت به این مسئله است که میتوان پیشبینی کرد که اجرای همگانی امر به
معروف با چه مشکالتی مواجه خواهد شد .زیرا آنچه میتواند برعهدۀ مردم گذاشته شود،
احیای ارزشها و امر به معروف است ،نه تشخیص مصلحت و موارد تعطیل احکام .تشخیص
مصلحت از وظایف حکومت است و آمران به معروف نهتنها چنین وظیفهای ندارند ،بلکه
صالحیت قانونی تشخیص این موضوع را هم نخواهند داشت ،زیرا تشخیص مصلحت و
ضرورت ،احاطۀ عمیق و همهجانبه در امور کشور را نیاز دارد و اطالعات و تجربیاتی را
میطلبد که تنها مسئوالن طراز اول حکومت از آن برخوردارند و لذا هرگاه پای مصلحت و
ضرورت درمیان آید ،سازمان امر به معروف مثل هر فرد و نهاد دیگر چارهای جز آن ندارد که
مطیع و پیرو حاکم اسالمی و ولی امر مسلمین باشد.
اگر بنا باشد در هر گوشه و کنار مملکت هر نهاد و اداره و سازمانی مأموری از مأموران
امر به معروف حاضر شوند و با مسئوالن امر مشاجره کنند و در کار آنها دخالت کنند و سد
راه تصمیمات آنان شوند ،هیچ کاری پیش نخواهد رفت و در روند اجرای امور که اغلب
نیازمند سرعت و قاطعیت است ،اختالل اساسی ایجاد خواهد شد و به قول موال علی (ع):
«البُدَّ لِلنَّاسِ مِن امیرٍ برا ًاو فاجراً» (فیضاالسالم ،1351 ،خطبۀ  )40و «ال رأی لِمن ال
یُطاعُ» (دشتی ،1378 ،خطبۀ  27بند 16؛ فیضاالسالم ،1351 ،خطبۀ .)26
تصمیمگیری و ادارۀ مملکت نیاز به کشوری آرام و حاکمی مبسوطالید دارد؛ بهخصوص
در کشورهای مستقل اسالمی که مورد تهدید دشمنان بسیاری در داخل و خارج هستند؛
دشمنانی که منتظر بهانهاند تا زمام امور را بهدست گیرند و بر مقدرات این کشورها مسلط
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شوند .حال اگر امر به معروف سد راه قاطعیت و صالبت و سرعت عمل مسئوالن باشد،
درحقیقت سد راه استقالل کشور و مانع اجرای احکام دینی گردیده و این خود مصداقی از
مصادیق منکر است و چنین امر به معروفی در حقیقت امر به منکر و ایجاد مانع برای حاکم
اسالمی و مسئوالن امر است ،نه امر به معروف.
از سوی دیگر ،اگر آمران به معروف در هرجا که حاکمان مصلحت بدانند دست نگه دارند
و کوتاه بیایند ،این مشکل پیش میآید که حاکمان به تشخیص خود در موارد مختلف،
دانسته یا ندانسته به بهانۀ مصلحت و حفظ نظام در کار اجرای امر به معروف ایجاد مانع
کنند و برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به اشکال گوناگون در کار امر به معروف دخالت
کنند و بهتدریج ترک اکثریت معروفها و ارتکاب اکثر منکرها رواج پیدا کند و سازمان امر به
معروف هم حق دخالت نداشته باشد و هرگاه دخالت کند به مخالفت با مصلحت کشور و
اقدام علیه منویات حاکم و امنیت ملی و مانند آن متهم شود و روی هر مسئلهای انگشت
بگذارد و نسبت به هر تخلفی واکنش نشان دهد به او گفته شود که این کار مصلحت نیست
و بدینسان بهتدریج از امر به معروف جز نامی باقی نمیماند.
اگر تمام شاخ و برگهای امر به معروف با قیچی مصلحت چیده شود ،چگونه میتواند
احیاگر ارزشهای دقیق و عمیق اسالمی باشد که یکی از اهداف آن است؟ و اگر نتواند
احیاگر ارزشها باشد از مسیر خود منحرف شده ،نمیتواند رافع تکلیف و مسقط عذاب الهی
باشد.
اگر حفظ مصلحت بهگونهای تعریف شود که نقش آمران به معروف را کمرنگ و از آنها
در اکثر موارد سلب صالحیت کند و موجب معصومانگاری حکومت شود ،منکری بهوقوع
پیوسته است که نهتنها مطابق مصلحت جامعه و نظام نیست ،بلکه مفسدهاش از هر مفسدۀ
دیگری بیشتر است و بهمنزلۀ بت شدن حکومت و نوعی بتپرستی بوده که انکر منکرات
است و همۀ ادیان با آن به مخالفت برخاستهاند.
«در اسالم هیچ احدی کریت و اعتصام ندارد و خود پیامبر هم میفرماید اگر من گناه
کنم یا شرک بورزم از خدا میترسم» (مطهری ،بیتا )132 ،و خداوند تعالی در مورد ایشان
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میفرماید اگر به ما چیزی نسبت دهد که خالف واقع باشد ،دست او را قطع میکنیم (سورۀ
الحاقه 24 :و  )45و امام علی (ع) میفرماید مشورت خیر را از من دریغ نکنید (فیضاالسالم،
 ،1383خطبۀ .)687 ،207
شاید وقوع اینگونه وقایع و نظر به اینگونه تجربیات تاریخی است که جامعهشناس
مسلمان معاصر را بر آن میدارد که بگوید« :من نسبت به مصلحت عقده پیدا کردم و
معتقدم هیچ چیز جز حقیقت مصلحت نیست» (شریعتی.)79 ،1378 ،
در جمهوری اسالمی ایران نیز با وجود تذکرات مکررر مقرام معظرم رهبرری در مقراطع
زمانی مختلف (برای نمونه ،ر.ک .خامنهای ،1380 ،سایت خبرری آپرارات و سرایت تابنراک،
 ،1394کد خبر )495649 :و به صورت مخفیانه و آشکار و رسرانهای شردن موضروع مفاسرد
اقتصادی در دولت و سایر نهادهای حکومتی هیچ اقدام جدی صورت نمیگیرد و در محافرل
خبری بارها از برخورد گزینشی با مفسردان (علریزاده ،1396 ،کرد خبرر )1626 :و مردارا برا
مفسردان (خامنرهای )https://khabarfarsi.com /u/56716613 ،1397 ،سرخن گفتره
میشود و این مطلب نشانگر آن است که تعرارض حقیقرت و مصرلحت حتری در جمهروری
اسالمی ایران نیز میتواند مماشات برا مفسردان و چشمپوشری از ارزشهرا و قربرانی شردن
حقیقت در پای مصلحت را بهدنبال داشته باشد.
آنچه در عهد صفویان در ایران میبینیم که با وجود مذهبیت ظاهری حاکمان (جعفریان،
 ،1375ج )27 ،5و تأسیس دوایر دولتی حسبه و امر به معروف ،علما به جرم امر به معروف
تبعید میشوند (جعفریان ،1375 ،ج )27 ،5یا در لهستان الیحۀ کلیسای کاتولیک برای
محدود کردن رواج تصاویر مبتذل با وجود تصویب در دو مجلس لهستان ،به بهانههای
مصلحتجویانه از سوی رئیسجمهور این کشور وتو میشود (مقالۀ «گسترش فساد در
لهستان» ،مجلۀ ترجمان سیاسی ،)55 ،همگی حکایت از آن دارند که اگر قدرت اصلی کشور
به دست صالحان نباشد ،امر به معروف سرنوشتی جز انزوا و اضمحالل نخواهد داشت.
نمونهای دیگر از مانعتراشیهای مصلحتگرایانۀ حاکمان برای امر به معروف ،دستگیری
یوسف البدری نمایندۀ شاخص پارلمان مصر است که به دلیل تشکیل گروه امر به معروف در
منطقۀ عین حلوان دستگیر میشود و به این بهانه که گروه او با استفاده از زور قصد داشتهاند
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جلوی منکرات را بگیرند مورد محاکمه قرار میگیرد؛ درحالی که خود او منکر این اتهام شده
و می گوید این ادعا دروغ است و واقعیت این بوده که دختر و پسر جوانی در مسجد او عمل
زشتی را مرتکب شدهاند و گروه او آنها را تحویل پلیس داده است (باهر ،بیتا.)35 ،
 راهکار رفع تعارض حقیقت و مصلحت .برای رفع تعارض میان مصالح کلی وارزشها و هنجارهای ثابت جامعه شایسته است مصادیق معروف و منکر در هر صنفی از
سوی علما و مراجع با همکاری کارشناس آن حوزه شناسایی شود و بهعنوان شیوهنامۀ
نهادهای مردمی که عهدهدار اجرای فریضۀ امر به معروف هستند قرار گیرد و برای آنکه با
مصالح کلی جامعه و نظام در تقابل نباشد در مجالس قانونگذاری و طی تشریفات قانونی
بهتصویب برسد.
مسئلۀ تشخیص مصادیق یکی از مهمترین چالشها در اجرای امر به معروف است که از
جهات مختلف قابل بررسی است و این نوشتار بیش از این گنجایش ندارد ،ولی نگارندۀ
همین مقاله ،چالش تشخیص مصادیق معروف و منکر را بهعنوان یکی از مشکالت فراروی
قانون حمایت از آمران به معروف در مقالۀ مستقلی مطالعه کرده که در حال بررسی برای
چاپ است.
 .6خار اختالفات ماهبی
اگر رهبری سازمان حسبه به دست علمای دین باشد ،به مدد علم و تجربه و تقوای
فقیهان از افراط و تفریطها در امان میماند و به آفت ویرانگر عوامزدگی و کجفهمی و مانند
آن گرفتار نمیشود .اما این نقطۀ قوت از جهت دیگر میتواند یک نقطۀ ضعف را برانگیزد و
آن خطر اختالفات مذهبی است.
در جامعهای که قدرتهای متعدد محلی وجود دارد ،آمر به معروف تنها با همگرایی با
قدرتهای محلی میتواند به کار خود ادامه دهد و همین نکته در زمانهای قدیم یکی از
عوامل ضعف نهاد حسبه شمرده میشد ،زیرا محتسبان در چنین شرایطی نمیتوانستند در
برابر منکرات والیان و صاحبمنصبان محلی بایستند و بایستی وظایف خود را به رسیدگی به
تخلفات عامۀ مردم در کوچه و بازار محدود نموده ،از تخلفات صاحبمنصبان چشمپوشی
میکردند (بادکوبه.)91 ،1380 ،
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اختالفات مذهبی میان امیران آل بویه و خلیفگان عباسی نیز در طول تاریخ در ضعف
نهاد حسبه بیتأثیر نبوده است؛ چنانکه در انتخاب قاضیان این اختالفها بروز میکرد.
بهاءالدوله در سال 392ق ابو احمد موسوی (پدر شریف رضی و شریف مرتضی) را به نقابت
علویان عراق ،قاضیالقضاتی ،سرپرستی حاجیان و دیوان مظالم گمارد ،اما خلیفۀ قادرباهلل از
تفویض منصب قاضیالقضاتی او به سبب تشیع وی طفره رفت (بادکوبه.)92 ،1380 ،
در کتب مربوط به احکام حسبه توصیه میشود که محتسب بر اساس فتوای مراجع تقلید
خود نباید حسبه کند ،بلکه باید بنگرد که منکری که انجام شده است مطابق فتوای مرجع
تقلید ،فاعل آن چه حکمی دارد؟ (زمخشری ،بیتا ،ج396 ،1؛ نجفی1367 ،ق ،ج-371 ،21
369؛ امام خمینی ،بیتا ،ج.)466 ،1
این مطلب گواه آن است که احتمال بروز اختالفات مذهبی ،فرقهای و سلیقهای در
اجرای این وظیفه وجود داشته و آفاتی در حال بروز بوده که این بزرگواران را به بیان این
گونه تذکرات واداشته است و همین تذکر مهم میتواند بهعنوان راهکاری مناسب برای
مدیریت اختالفات مذهبی در اجرای امر به معروف باشد؛ هرچند همین چالش بزرگ ،خود
میتواند بهتنهایی موضوع تحقیقی مستقل قرار گیرد و از جهات حقوقی ،اجتماعی و مذهبی
بررسی شود.
نتیجه
«امر به معروف و نهی از منکر» و «حفظ ارزشها» با وجود اهمیت فراوان نمیتواننرد از
حفظ نظام و اصل دین که اعرف معروفها هستند ،مهمتر باشند؛ بنرابراین برهناچار بایرد برا
درنظر گرفتن اولویتهای نظام اسالمی و مصالح بزرگتر بهاجرا درآیند و آمران به معروف و
حکومت و نظام اسالمی چارهای ندارند جز آنکه فعالیتهای خرود را برا همراهنگی همردیگر
بهاجرا درآورند و اگر چنین نباشد و نظام اسالمی و آمران به معروف همسو و همدل نباشرند،
نظام و امر به معروف به آسیبهای مهمی گرفتار خواهرد شرد و بره اضرمحالل هرکردام از
جانب دیگری خواهد انجامید و «عدم پاسخگویی»« ،اختالل نظام»« ،تداخل با کار دولرت»
و «تعررارض حقیقررت و مصررلحت» و «خطررر بررروز اختالفررات مررذهبی» بخشرری از ایررن
آسیبهاست .درعینحال ،ضرورت هماهنگی امر به معروف با سیاستهای حکومتی میتواند
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به آفات دیگری منجر شود که بخشی از آنها در ضمن این مقاله و بعضی در مقاالت دیگرر
از همین قلم بیان شده است (ر.ک .رضایی راد ،1389 ،ش .)109-135 ،21
امروزه شئون بسیاری از زندگی مردم در حیطۀ اختیارات حکومتهاست و مهمترین
منکرات و اشکاالت در حیطۀ وظایف حکومت رخ میدهد و به این دلیل حکومتی کردن امر
به معروف میتواند موجب ناتوانی این نهاد مهم اجتماعی در مهار مهمترین منکرات و
افسارگسیختگی حکومتها باشد و در عمل به انزوا و بنبست گرفتار آید (همان).
شایسته است نهادهای مستقلی با حمایت حکومت و تضمین استقالل و آزادی آنها در
قانون اساسی کشور تعریف شود و تشکیالت و ساختار آن بهگونهای تنظیم گردد که ضمن
هماهنگی با مصالح کلی کشور از انحرافات و خطاهای بخشهایی از حکومت تأثیر نپذیرد و
امکان اصالح و پیگیری برای رفع و جبران خطاهای آن بخش از نظام اسالمی را داشته
باشد.
بر این اساس ،پیشنهاد میشودکه این دو فریضه از سوی گروهها و سازمانهای
مشخص با ساختارهای مستقل از حکومت با اساسنامه و مرامنامههای روشن و محدودۀ
کاری مشخص و هرکدام در حوزۀ تخصصی خود و از سوی افراد آموزشدیده و متخصص و
مجرب انجام شود که قدرت تشخیص مصادیق معروف و منکر را در زمینۀ فعالیت خود
داشته باشند و اولویتها و روشهای اجرایی را بشناسند و تمکن مالی و آزادی فعالیت
مستقل و به دور از نفوذ حکومت و گروهها را داشته باشند و شیوههای پرسشگری از این
سازمانها و نظارت بر آنها در قانون پیشبینی شده باشد .مؤلف همین مقاله این نوع از امر
به معروف را «امر به معروف سازمانی» مینامد و در آثار دیگر خود مبانی و محاسن و آفات
آن را مورد بحث قرار داده است (ر.ک .رضائی راد ،مقالۀ «ضرورت سازمان در اجرای شریعت
از منظر فقهی» ،در حال چاپ در فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات اسالمی فقه و اصول
دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد).
همچنین پیشنهاد میشود فقها در مباحث فقهی ،مبحث روش اجرای احکام و نتایج
ناشی از اجرای احکام دینی را نیز بگنجانند و برای پیامدهای ناشی از اجرای نادرست احکام
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و انحراف آنها در مرحلۀ عمل نیز چارهجویی کنند و احکام شرعی را بهگونهای تبیین و
استنباط کنند که آن آسیبها و موانع کاهش یابند یا ازبین بروند.
دالیل ضرورت روششناسی و پیامدهای نامطلوب واگذاری روششناسی اجرای احکام
به غیر فقیهان در آثار دیگر از همین قلم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است (ر.ک.
مقالۀ «ضرورت توسعۀ موضوع دانش فقه به روش اجرای احکام» که در حال چاپ است).
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منابع و مآخا
الف) فارسی و عربی
 .1قرآن کریم

 .2نهجالبالغه ( ،)1374مترجم :سید جعفر شهیدی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 .3ابراهیم ،حسن (1370ق) ،تاری سیاسی اسالم ،مترجم :ابوالقاسم پاینده ،تهران :انتشارات
جاویدان.
 .4ابن ابی الحدید ،عزالدین ابو حامدبن هبهاهلل (1378ق) ،شرح نهجالبالغه ،محقق ِ:محمد
ابوالفضل ابراهیم ،المطبعه منشور مکتبه آیه اهلل العظمی المرعشی النجفی ،الناشر :دار احیاء
الکتب العربیه.
 .5ابن اخوه ،محمدبن احمد قریشی1409( ،ق) ،معالم القریه فی احکام الحسبه ،محققِ :محمود
شعبان هیئه المصریه العامه للکتاب.
 .6ابن البراج ،القاضی عبدالعزیز الطرابلسی (1406ق) ،المهاب ،محققِ :جعفر سبحانی ،قم:
مؤسسۀ النشر االسالمی.
 .7ابن جوزی ،عبدالرحمنبن علی (1358ق) ،المنتظم فی تاری الملوک و اال مم ،بیروت:
دارصادر.

 .8ابن حزم االندلسی ،ابی محمدعلی بن احمد (1406ق) ،الفصل فی الملل والنحل واالهواء،
بیروت.
 .9ابن خلدون المغربی ،عبدالرحمن ( ،)1352المقدمه ابن خلدون ،مترجم :محمد پروین گنابادی،
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران.
 .10ابن میمون ،ابوبکر (1407ق) ،شرح االرشاد ،محقق :احمد حجازی و احمد سقا ،قاهره.
 .11ابویعلی ،محمدبن حسین (1403ق) ،االحکام السلاانیه ،محقق :محمدحامد فقهی ،بیروت:
دارالکتب العلمیه .
 .12ابن بطه ،عکبری ،عبداهلل (1409ق) ،االبانه عن الشریعه الفرقه الناجیه ،ریاض.
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 .13امام خمینی ،سید روحاهلل موسوی (بیتا) ،تحریر الوسیله ،قم :انتشارت قدس.
 .14بادکوبه هزاوه ،احمد ( ،)1379حسبه درسرزمینهای شرق اسالمی ازآغاز تا سقوط بغداد،
پایاننامۀ دورۀ دکترای دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران ،رشتۀ تاریخ و تمدن.

 .15باهر ،م (بیتا)« ،امر به معروف در جهان عرب» ،مقالهای ترجمهشده در مجلۀ ترجمان
سیاسی ،شمارۀ .25
 .16بصری ماوردی ،ابی الحسن علیبن محمد حبیب و قاضی ابویعلی ،محمدبن حسین الفراء
(1406ق) ،احکام السلاانیه و الوالیات الدینیه ،مکتب االعالم االسالمی.
 .17البغدادی ،الخطیب ،احمدبن علی (بیتا) ،تاری بغداد ،بیروت :دارالکتب.
 .18البیابونی ،احمد عزالدین (1405ق) ،االمر بالمعروف و النهی عن المنکر ،قاهره :دارالطباعه و
الترجمه الطبعه الثانیه.
 .19پاکتچی ،احمد ( ،)1380دائره المعارف بزرگ اسالمی ،تهران :بنیاد دایرهالمعارف بزرگ
اسالمی.
 .20تفتازانی ،مسعود (1409ق) ،شرح المقاصد ،محقق :عبدالرحمن عمیره ،بیروت.
 .21جرجانی ،علیبن محمد (1320ق) ،شرح المواقف ،محقق :بدرالدین نعسانی ،قاهره.
 .22جعفریان ،رسول ( ،)1375مقاالت تاریخی ،قم :نشر الهادی.
 .23الجوینی ،عبدالملک (1369ق) ،االرشاد ،محقق :محمدیوسف موسی و علی عبدالعظیم
عبدالمجید ،قاهره.
 .24حرعاملی ،محمدبن حسن (1403ق) ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،تصحیح و
تعلیقِ :عبدالرحیم الربانی الشیرازی ،داراحیاء التراث العربی.
 .25حسینی ،ابوالفتح ( ،)1386مفتاح الباب ،همراه باب حادی عشر عالمۀ حلی ،به کوشش
محمدمهدی محقق ،مشهد.
 .26حلی ،یحیی ابن سعید (1386ق) ،نزه النواظر فی الجمع بین االشیاء و النظائر ،محقق :احمد
الحسینی نورالدین الواعظی ،نجف اشرف :مطبعه اآلداب.
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 .27دشتی ،محمد ( ،)1378نهج البالغه ضمیمه شده به المعجم المفهرس ،چاپ هفدهم ،قم :نشر
امیرالمؤمنین.
 .28رضایی راد ،عبدالحسین ( ،)1386امر به معروف در ترازوی تاری  ،قم :بوستان کتاب.
 .29رضایی راد ،عبدالحسین ( ،)1387امر به معروف در ترازوی عقل ،قم :بوستان کتاب.
 .30رضایی راد ،عبدالحسین (زمستان « ،)1389دولتی شدن امر به معروف ،پیامدها و راهکارها»،
فصلنامۀ علمی -پژوهشی پژوهشنامۀ علوم سیاسی ،شمارۀ مسلسل  ،29سال ششم ،شماره.1
 .31رضایی راد ،عبدالحسین (در نوبت چاپ)« ،ضرورت سازمان در اجرای شریعت از منظر فقهی»،
فصلنامۀ علمی پژوهشی ماالعات اسالمی فقه و اصول دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی
دانشگاه فردوسی مشهد.
 .32رضایی راد ،عبدالحسین (« ،)2020نقش فقه در تبیین شیوههای اجرای احکام» ،مجله فقه،
دوره  ،26شماره  ،100صص .128 -105
 .33رشید رضا ،محمد (1412ق) ،تفسیرالمنار ،قم :مؤسسۀ دارالکتاب.
 .34ریشهری محمدی ،محمد (1404ق) ،میزان الحکمه ،قم :مکتب االعالم االسالمی.
 .35زمخشری ،محمود (بیتا) ،الکشاف ،بیروت :دارالمعرفه.
 .36ساکت ،محمدحسین ( ،)1365نهاد دادرسی در اسالم ،مشهد :انتشارات استان قدس رضوی.
 .37ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ،ابالغی  22خرداد  ،1395دستورالعمل اجرایی قانون
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ،ابالغی  22خرداد  ،1395شمارۀ ابالغیه .992/1
 .38سروش ،عبدالکریم ( ،)1373حکمت و معیشت ،تهران :مؤسسۀ فرهنگی صراط.
 .39سجستانی ،امام احمد ابی داود (بیتا) ،مسائل ،محقق :محمد رشید رضا ،بیروت :دارالمعرفه.
 .40شریعتی ،علی ( ،)1378شیعه مجموعه آثار  ،7بخش مسئولیت شیعه بودن ،چاپ هفتم ،نشر
الهام دفتر تدوین و تنظیم آثار معلم شهید دکتر علی شریعتی.
 .41مقالۀ «شهردار و شهروند در قرن هفتم هجری» ،روزنامۀ همشهری  ،19دی  ،1381شمارۀ
.2952
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 .42شیخ طوسی (ابوجعفر محمدبن الحسن بن علی)1400( ،ق) ،االقتصاد الهادی الی طریق

الرشاد ،محقق :حسن سعید مکتبه جامع چهلستون ،قم :مطبعه خیام.
 .43شیخ مفید (النعمان محمدبن محمد) ،)1372( ،اوائل المقاالت ،محقق :مهدی محقق ،تهران.
 .44طبری ،محمدبن جریر (1407ق) ،تاری االمم و الملوک ،بیروت :دارالکتاب العلمیه.
 .45علمالهدی ،سید مرتضی علی (1411ق) ،الاخیره ،محقق :احمد حسینی ،قم.
 .46علیزاده ( ،http://www.scpd.ir/azsh ،)1396کد خبر.1626 :
 .47غزالی ،ابوحامد محمدبن محمد (1352ق) ،احیاء علوم الدین ،مصر :مطبعه العثمانیه المصریه.
 .48غزالی ،ابوحامد محمدبن محمد (بیتا) ،کیمیای سعادت ،مهاباد :انتشارات سیدیان.
 .49فیضاالسالم ،علینقی ( ،)1383ترجمه و شرح نهج البالغه امام علی ،بیجا ،بینا.
 .50قاضی ،عبدالجبار (1384ق) ،شرح اصول خمسه ،محقق :عبدالکریم عثمان ،قاهره.
 .51قدردان قراملکی ،محمدحسن ( ،)1382آزادی در فقه و حدود آن ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات
اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
 .52لقبال ،موسی (1917م) ،الحسبه الماهبیه فی بالد المغرب العربی ،الجزائر :الشرکه الو طنیه
للنشر و التوزیع.
 .53لمبتون ،آن.کی.اس ( ،)1380دولت و حکومت در اسالم ،مترجم و محقق :سید عباس صالحی
و محمد مهدی فقهی ،تهران :چاپ و نشر عروج.
 .54مجلسی ،محمدباقر (1403ق) ،بحار االنوار ،بیروت :مؤسسۀ الوفاء
 .55مطهری ،مرتضی ( ،)1348حماسۀ حسینی ،چاپ اول ،تهران و قم :انتشارات صدرا.
 .56مطهری ،مرتضی (بیتا) ،ده گفتار ،قم :انتشارات صدرا.
 .57مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1385دائره المعارف فقه مقارن ،با همکاری جمعی از استادان و
محققان حوزۀ علمیۀ قم مدرسه امام علیبن ابیطالب (ع) ،قم ،ایران.
 .58منتظری ،حسینعلی (بیتا) ،دراسات فی والیه الفقیه وفقه الدوله االسالمیه ،چاپ اول ،قم:
دارالفکر.
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 .59ناصری ،ابو العباس احمدبن خالد (1997م) ،االستقصاء أل خبار الدول المغرب االقصی،
محققان ِ:جعفر ناصری و محمد ناصری ،جلد سوم ،الطبعه األولی ،قاهره :دار الکتاب دار
البیضاء.
 .60نجفی ،محمدحسن ( ،)1367جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،جلد  ،21محقق :عباس
قوچانی ،چاپ هفتم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .61وزارت کشور ایران (بیتا) ،پلیس ایران ،بیجا ،موجود در کتابخانۀ دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ
علمیۀ واحد خراسان ،مشهد.
ب) انگلیسی
62. Shafaat. A.commanding good and forbidding evil, HTTP:/saif.
tripod.com/explore/dawah/.htm,13/2/2004.
63. Dr. Ulike. f, department of history SOAS History.
http://www.ur/welcome.htm 2005/1/16.

ج) سایتها
 .64سایت آپارات 8/2/1394،https://www.aparat.com/v/otjQ3
 .65سایت تابناک http://www.tabnak.ir/fa/news/495649

 .66خامنهای ،بیانات آیتاهلل خامنهای در مراسم تنفیذ حکم رئیسجمهوری وقت 11 ،مرداد
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=307 ،1380
 .67خامنهای ،1394 ،خبرگزاری ایرنا/www.irna.ir/fa/news ،
 .68خامنهای ،https://khabarfarsi.com/u/56716613 ،1397 ،کد خبر56716613 :
االداب.
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واکاوی موضع شورای امنیت سازمان ملل متحد
در خصوص جنگجویان خارجی
حسن سواری

1

یونس صیدی

2

ناصر سرگران

3

فاطمه موسویزاده جزایری

4

چکیده
اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نهاد سیاسی بهشمار میرود ،تصمیمات آن به دلیل
الزامآور بودن بر تمام دولتهای عضو بهموجب مادۀ  25منشور ملل متحد متضمن آثاری در عرصرۀ
حقوق بینالملل بهویژه حقوق ضد تروریسرم اسرت .ایرن امرر بهقردری مشرهود اسرت کره برخری
صاحبنظران در موضوع ضد تروریسم این شورا را قانونگذار جهانی تلقی میکنند .همواره شرورای
امنیت با صدور قطعنامههای مختلف جنبههای جدید موضروع تروریسرم را مرورد توجره قررار داده و
تصمیماتی در خصوص هریک از مسائل مطروحه اتخاذ کرده است .یکی از مسرائل جدیرد در حروزۀ
تروریسم ،موضوع جنگجویان خارجی تروریست است.
مسئلۀ حضور جنگجویران خرارجی در مخاصرمات مسرلحانه موضروع جدیردی نیسرت ،امرا در
سالهای اخیر پیوستن جنگجویان خارجی به گروههای تروریسرتی ایرن مسرئله را برجسرته سراخته
است .به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامههایی ازجملره قطعنامرۀ  2178بره
مسئلۀ جنگجویان پرداخته است ،اما چرا با وجود صدور این قطعنامهها حضور جنگجویان در منراطق
 .1استادیار دانشگاه تربیت مدرس ،تهران -ایران (نویسنده مسئول)
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ،تهران -ایران
 .3دانشآموخته دانشگاه تهران ،تهران -ایران
 .4دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه قم ،قم -ایران

h_savari80@yahoo.com
yoones.seydi94@gmail.com
nasersargeran@gmail.com
fateme.musavi99@gmail.com
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درگیری ازجمله در سوریه متوقف نشده است؟ بهنظر میرسد در این موضوع ،قطعنامرههای شرورای
امنیت به علت عردم شرفافیت از کرارایی الزم برخروردار نیسرتند .بنرابراین نوشرتۀ حاضرر برا روش
توصیفی -تحلیلی و با هدف شناسایی نقایص قطعنامههای شورا و ارائۀ راهکارهایی در این خصوص
پس از بررسی خاستگاه تاریخی و مفهوم جنگجوی خارجی با ارزیابی قطعنامرههای ضرد تروریسرم
شورای امنیت در مورد مسئلۀ جنگجویان ،موضرع شرورا را در ایرن خصروص تحلیرل نمروده اسرت.
درنهایت ایرن نوشرته مبرین ناکارآمردی تصرمیمات شرورای امنیرت در موضروع تروریسرم برهویژه
جنگجویان خارجی است.
واژگان کلیدی :تروریسرم ،جنگجروی خرارجی ،جنگجروی خرارجی تروریسرت ،شرورای امنیرت،
مخاصمۀ مسلحانه.

مقدمه
همواره مخاصمات مسلحانه شاهد حضور و مشارکت افرادی از سراسر جهان هستند کره
با انگیزههای مادی در مخاصمۀ موردنظر شرکت میکنند .درصورتی که افراد یادشرده دارای
انگیزۀ غیرمادی بوده ،فاقد تابعیت دولتهای محل درگیری باشند و مقیم کشورهای یادشده
نباشند ،جنگجوی خارجی شمرده میشوند .بایرد توجره داشرت مسرئلۀ جنگجویران خرارجی
موضوع جدیدی نیست ،اما در پرتو تحوالت عصر حاضر جنبههای جدیدی پیدا کررده اسرت.
از جنبههای جدید این مسئله ،پیوستن جنگجویان خارجی به گروههرای تروریسرتی و انجرام
اعمال تروریستی است .این موضوع که در جریان مخاصمۀ عراق و سروریه برهویژه پرس از
ظهور داعش برجسته شد ،تهدیدی فزاینده علیه همۀ کشورها و جامعرۀ بینالمللری بهشرمار
میرود .شورای امنیت بهعنوان عالیترین نهاد اجرایی سازمان ملل متحد در سال 2014م برا
صدور قطعنامۀ  2178که به صورت خاص به مسرئلۀ جنگجویران خرارجی میپرردازد ،ایرن
موضوع را مورد توجه قرار داده است .شورا از این جنگجویان با عنوان بیسابقۀ «جنگجویان
خارجی تروریست» نام میبرد .در این قطعنامه ،شورا عالوه بر تعریرف جنگجویران خرارجی
تعهداتی بر دولتها تحمیل میکند .افزون بر این قطعنامه ،شورای امنیت در قطعنامرۀ 2170
نیز به صورت کلی به مسئلۀ جنگجویان خارجی پرداخته است .برهنظر میرسرد صردور ایرن
قطعنامهها تأثیر چندانی در مقابله با مسئلۀ جنگجویان خارجی نداشته است ،زیرا هنوز شراهد
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حضور این جنگجویان در مناطق درگیری ازجمله در عراق ،سوریه و لیبی هسرتیم .ایرن امرر
سبب ایجاد تصوری مبنی بر ناکارآمدی قطعنامههای شورای امنیت در خصوص جنگجویران
خارجی میشود .بنابراین باید بررسی گردد که چرا این قطعنامهها از تأثیرگذاری چشرمگیری
در مقابله با این جریان برخوردار نیستند.
 .1از تروریسم تا جنگجوی خارجی
در حال حاضر تروریسم موضوعی است که توجه همۀ کشورها و نهادهای بینالمللی را بره
خود جلب کرده است .این موضوع به حدی فراگیر شده که تقریبا با همۀ جنبههای زندگی بشر
مرتبط است .یکی از عواملی که مبارزه با مسئلۀ تروریسم را دشوار میسازد ،پویرایی آن اسرت.
نظر به این امر ،همواره شاهد ظهور جنبرۀ ترازهای از تروریسرم هسرتیم؛ بررای مثرال یکری از
جنبههای تازۀ این مسئله حضور جنگجویان خارجی از سراسر جهان در کنرار تروریستهاسرت
که توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است.
 .1.1مفهومشناسی و خاستگاه تاریخی

قبل از هرگونه تحلیل در خصوص موضع شورای امنیت در مورد جنگجویان خارجی باید
ریشههای تاریخی این موضوع و مفهوم جنگجوی خارجی مشخص شود ترا درک بهترری از
این مسئله حاصل گردد و توانایی تحلیل بهتر در خواننده ایجاد شود.
 .1.1.1خاستگاه تاریخی

مسئلۀ جنگجویان خارجی موضوع جدیدی نیست و در قرنهای گذشته نیز چنین افرادی
در مخاصمات مسلحانۀ مختلف حضور داشتهاند؛ برای مثال شاعر انگلیسری لررد برایرون در
دهۀ  1820در یونان جنگجوی خارجی بروده اسرت ( Global Center on Cooperative
 .)Security, 2014, 1افزون بر این در طول تاریخ مثالهای متعددی از حضور جنگجویران
خارجی در مخاصمات وجود دارد که طیفی از گروههای گسترده و سازماندهیشده ترا مروارد
شخصی و انفرادی را دربر میگیرد ()Bakker, Singleton, 2016, 1؛ از جملۀ ایرن مروارد
جوانان کاتولیک بودند که به فراخوان پاپ پیاس ایکس و برای کمک به وی در مبارزه علیه
وحدتگرایان ایتالیایی در دهۀ 1860م شرکت کردند ( .)Ibidدر میران سرایر افرراد ،هرزاران
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جنگجوی خارجی برای جنگ علیه سربازان به رهبریگاری بالدی و ویکترور امانوئرل عرازم
ایتالیا شدند ( .)Ibidبهعالوه در جریان جنگ داخلی اسپانیا بسیاری از شهروندان خرارجی در
دستههای بینالمللی دوشادوش جمهوریخواهان علیره حکومرت ژنررال فرانکرو بره جنرگ
پیوستند .تخمینها حاکی از حضور  32هزار جنگجوی خارجی در این درگیریهرا اسرت کره
عمدتاً به علت ماهیت بینالمللی متفاوت ایدئولوژیهای چپگرایانرۀ جمهوریخواهران برود
( .)Hegghammer, 2013, 3در دهۀ هفتاد نیز برخی از اشرخاص در کمپهرای آموزشری
سازمان آزادیبخش فلسرطین شررکت کردنرد ( .)Bakker, Singleton, opcit, 11سرایر
جنبشهای آزادی بخش مانند کنگرۀ ملی افریقا نیز تعداد محدودی از اشرخاص را برا هردف
پیوستن به مبارزه جذب کردند ( .)Ibidهمچنرین در جنرگ شروروی در افغانسرتان در سرال
 1999-1978تقریبا  20هزار جنگجوی خرارجی حضرور داشرتند (.)Sinkkonen, 2015, 3
ازجمله جنگجویان حاضر در مخاصمۀ یادشده ،اسامه برن الدن برود کره شربکۀ تروریسرتی
القاعررده را تشررکیل داد .جنگجویرران حاضررر در مخاصررمۀ افغانسررتان بعرردها بررا اسررتفاده از
تجربههای این درگیری ،در جنگهای بوسنی و چچن نقش مهمی داشرتند ( .)Ibidپرس از
جنگ بوسنی و چچن حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه کاهش یافت و ایرن
مسئله تقریبا به مسئلهای فراموششده تبدیل گشت .امرا در سرال 2011م برا شرروع جنرگ
داخلی در سوریه و بهویژه ظهور داعش در تابستان سال 2014م ،بار دیگر مسئلۀ جنگجویان
خارجی برجسته شد ( .) Bakowski, Puccio, 2015, 2به عقیدۀ کمیتۀ بینالمللی صرلیب
سرخ1در نیمۀ دوم سال 2014م ،تعداد مبارزان خارجی در سوریه و عراق متجاوز از  20هرزار
نفررر برروده اسررت (کررارگری و حیرردریفرد .)183 ،1393 ،امررروزه انتظررار مرریرود بررا وجررود
تکنولوژیهای ارتباطی پیشرفته و تبلیرغ ایردئولوژیهای مختلرف از طریرق تکنولوژیهرای
یادشده ،تهدید فزایندۀ ناشی از حضور جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه ،بهویژه برا
پیوستن این جنگجویان به گروههای تروریستی ،روزبهروز گسترش یابد؛ بنرابراین مقابلره برا
این مسئله باید در دستور کار نهادهای بینالمللی و کشورها قرار گیرد.

1. International Committee of the Red Cross
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 .2.1.1مفهوم جنگجوی خارجی

مالت جنگجویان خارجی را غیرشهروندان دولتهای درگیر که به شورشیان طری جنرگ
داخلی میپیوندند ،تعریف میکند ( .)Malet, 2013, 9وی آنها را به دو علت از مزدوران و
از پرسنل شرکتهای امنیتی و نظامی خصوصی متمایز میسازد؛ اول اینکه در بیشرتر مروارد
مزدوران یا شرکتهای امنیتی و نظامی خصوصی از سوی حکومتها استخدام میشوند -نه
شورشیان -و زمانی که آنها بهوسیلۀ نهادهای خصوصی مانند شرکتهای چندملیتی برهکار
گرفته میشوند ،استخدام آنها از سوی دولت ممنوع نشده اسرت .دوم ،جنگجویران خرارجی
بهطور عادی برای دستیابی به مادیات برانگیختره نشردهاند .هگرامر1تعریرف مشرابهی ارائره
میدهد که در ماهیت ،جنگجویان خارجی را بهعنوان اشخاصی تعریف میکند کره بره یرک
شورش در خارج ملحق شدهاند و انگیزۀ اصلی آنها به جای مسائل مالی ،مسائل مذهبی یرا
ایدئولوژیک است.
مرکز بینالمللی مقابله با تروریسم2نتیجه گرفتره اسرت کره شرهروند برودن جنگجویران
خارجی فینفسه یک معیار مناسب برای فرض کردن یک جنگجوی خارجی نیست ،زیررا در
موارد بسیاری جنگجویان یادشده ممکن است شهروندان اروپایی شمرده شوند ،در عین حال،
بخشی از یک جامعۀ گستردهتر یا نسلی از مهاجران باشند ( .)Hennessy, 2012, 2هگرامر
در مطالعرۀ خرود در خصرروص تهدیرد تروریسرم مطرحشررده از سروی جنگجویران خررارجی،
به صراحت از تعریرف خرود کره شرامل داوطلبران جنرگ نرژادی (بررای مثرال امریکرایی-
عراقیهایی که قصد رفتن به عراق را دارند) میباشد ،فاصله گرفته است ( Hegghammer,
 .)opcit, 1ذکر این نکته مهم است که اصطالح جنگجویران خرارجی عمومراً بررای تعیرین
اشخاصی استفاده میشود که از طرف شورشیان در کشوری که با آن پیوندی (تابعیت ،اقامت
یا شهروندی) ندارند ،میجنگند یا آموزش میبینند (.)Malet, opcit, 8
با وجود همپوشانی و تأثیر و تأثر میان مفاهیم جنگجوی خارجی و جنگجوی آموزشدیرده در
خارج ،پدیدۀ جنگجویان خارجی نباید با همانندسازی مفهروم جنگجویران خرارجی برا جنگجویران
آموزشدیده در خارج ساده گرفته شود.
1. Hegghammer
2. International Centre for CounterTerrorism

 162

نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،پايیز و زمستان 98

سرانجام متخصصان حقوقی آکادمی ژنو در تحقیق مربوط به جنگجویان خرارجی ،جنگجروی
خارجی را به این صورت تعریف کردهاند:
«یک جنگجوی خارجی شخصی است که کشور اصلی یا عادتاً محل اقامت خود را برای
پیوستن به یک گروه مسلح غیردولتی در یک مخاصمۀ مسلحانه در خارج تررک مریکنرد و
این شخص اصوالً از طریق ایدئولوژی ،مذهب و یرا نرژاد برانگیختره میشرود .ایرن مفهروم
اشخاصی را که با دولت درگیرر بره شرکلی از شرهروندی یرا نرژادی پیونرد دارنرد برهعنوان
جنگجوی خارجی قلمداد نمیکند» (.)Academy Briefing NO. 7, 2014, 6
این تعریف تمرکز برر آن دسرته از جنگجویران خرارجی را کره مشرارکتهایی در یرک
مخاصمۀ مسلحانه دارنرد حفرظ میکنرد؛ برهعالوه ایرن تعریرف جنگجویران خرارجی را برا
جنگجویان آموزشدیده در خارج تلفیق نمیکند .درنهایت تعریف یادشده این موضوع را تأیید
میکند که انگیزۀ اصلی آنها ایدئولوژی ،مذهب یا نژاد بوده ،درآمد مادی نیست .جنگجویان
خارجی ممکن است دستمزد بگیرند ،اما آنها از مزدوران متمایز شردهاند (درحقیقرت برخری
گروههای مسلح مانند طالبان و داعش از روی بخشرش بره جنگجویران خرود پرداختهرای
مادی دارند) (.)Ibid, 5-7
با وجود مزایای یادشده تعریف پیشگفته دارای معایبی است .این تعریف برر عنصرر قصرد
مسافرت به مناطق درگیری بهمنظور شرکت در مخاصمۀ مسلحانۀ موردنظر تأکید دارد.
این مفهوم از قسمت اول تعریف که از عبارت «برای ملحق شردن بره یرک گرروه مسرلح
غیردولتی» استفاده کرده است ،برداشت میشود .حال آنکه میدانیم در مخاصمۀ کنونی عرراق
و سوریه جنگجویانی وجود دارند که قصد اولیۀ آنها شرکت در ایرن مخاصرمه نبروده اسرت و
حتی در برخی از موارد این افراد به قصد کمک بشردوستانه به ایرن دو کشرور سرفر کردهانرد و
پس از حضور در این دو کشور بنا به اوضاع و احوال ،به شرکت در مخاصمۀ مسرلحانه ترغیرب
شدهاند (.)Briggs Obe, Silverman, 2014, 13
بهعالوه این تعریف فقط افراد ملحقشونده به گروههرای غیردولتری را جنگجروی خرارجی
تلقی میکند ،درحالی که در مخاصمۀ کنونی عراق و سوریه که ترا زمران نوشرتن ایرن مطلرب
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پرجاذبهترین مخاصمه برای حضور جنگجویان خارجی اسرت ،جنگجویرانی از برخری کشرورها
مثل ایران ،یمن ،هندوستان و ...شرکت دارند که به طرفداری از حکومتهای ایرن دو کشرور
در حال جنگیدن هستند.
ظهور داعش در عراق و سوریه و بهدنبال آن حضور جنگجویانی از کشرورهای مختلرف در
کنار این گروه و همچنین انجام برخی عملیات تروریستی در مناطق مختلف جهان ازجمله اروپا
که جنگجویان بازگشتکننده از سوریه و عراق ظاهراً این عملیات را انجرام داده بودنرد ،باعرث
شد که شرورای امنیرت سرازمان ملرل برا صردور قطعنامرههای  2170و  2178مفهروم جدیرد
جنگجویان خارجی تروریست را وارد ادبیات حقروق بینالملرل نمایرد .قطعنامرۀ  2178شرورای
امنیت ،جنگجویان خارجی تروریست را به این شرح تعریف میکند« :افرادی که به دولتری جرز
دولت محل اقامت یا متبوع خود با هدف ارتکاب ،برنامهریزی یرا آمادهسرازی یرا مشرارکت در
اقدامات تروریستی یا فراهم کردن یا آموختن آموزش تروریستی ازجمله در ارتباط با مخاصمات
مسلحانه مسافرت میکنند و تصمیم به مرد نظرر قررار دادن ایرن تهدیرد دارنرد» ( Security
 .)Council Resolution 2178, 2014قطعنامۀ  2178فاقد تعریفی از تروریسرم اسرت و از
یک تعریف نسبتاً مبهم در خصوص جنگجویان خرارجی تروریسرت اسرتفاده کررده اسرت کره
میتواند تروریسم و حقوق بشردوستانۀ حاکم بر مخاصمات مسلحانه را درهم بیامیزد .اسرتدالل
شده است که این قطعنامه از طریق عبارتِ «ازجمله اعمال ارتکابیافته در رابطه برا مخاصرمۀ
مسلحانه» بدون محدود کردن به شررطی در خصروص اعمرال ممنوعشرده از طریرق حقروق
بینالملل بشردوستانه 1،اعمال تحت حاکمیت این حوزه را به اقداماتی تروریسرتی تبردیل کررده
است ( .)Academy Briefing No. 7, opcit, 42از سوی دیگر ،این تعریف ممکرن اسرت
بهگونهای تفسیر شود که جنگجویان خارجی را بهعنوان اشخاصی با هدف تروریستی خاص که
هدف موردنظر را در دوران صلح کشورها یا در حوزۀ مخاصمات مسلحانۀ واقعی اجرا میکننرد،
مشخص سازد ( .)Global Center on Cooperative Security, opcit, 10این مسئله به
آن معنا خواهد بود که هدف تروریستی باید همیشه فعلیت داشته باشد .این دیدگاههای مخرالف
نشان میدهد که آشکارا فقدان شفافیت در تعریف وجود دارد که میتواند بهطور برالقوه موجرب
مشکالتی برای قانونگذاری و قضاوت ایجاد نماید (.)Ibid
1. International Humanitarian Law
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افزون بر این ،تعریف پیشگفته نیز همان ایرادات مربوط به تعریف آکادمی ژنو در خصوص
تکیه بر قصد مسافرت و پیوستن به گروههای غیردولتی را به ذهن متبادر میسازد.
به نظر نگارندگان این مقاله ،آنچه در تعریف جنگجویان خارجی اهمیت دارد تنها دو عامرلِ
خارجی بودن یعنی نداشتن رابطۀ تابعیت یا نبود اقامتگاه فرد جنگجرو در کشرور یرا کشرورهای
محل درگیری ،و داشتن انگیزههای غیرمادی از قبیل انگیزههای نژادی ،مذهبی و ایردئولوژیک
است.
با توجه به این دو عامل ،جنگجوی خارجی را میتوان به شکل زیر تعریف کرد:
«جنگجوی خارجی فردی است که با انگیزههای غیرمادی از قبیل انگیزههای ایدئولوژیک،
مذهبی و نژادی در مخاصمات مسلحانه در کشوری غیر از کشور متبوع یا کشرور عادتراً محرل
اقامت خود شرکت میکند».
 .2.1وضعیت حقوقی جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه

در یک نبرد ،حقوق قابل اعمالْ تابعی از نوع مخاصمه است (خلف رضایی.)262 ،1398 ،
ازایررنرو ،وضررعیت حقرروقی جنگجویرران خررارجی در مخاصررمات مسررلحانۀ بینالمللرری و
غیربینالمللی را باید مورد بررسی قرار داد.
 .1.2.1وضعیت جنگجویان خارجی در مخاصمات بینالمللی

کنوانسیون سوم ژنو متضمن تعریفی در خصوص رزمنرده نیسرت ،امرا ایرن کنوانسریون
حاوی معیارهایی است که باید از سوی هر شخص متمایل به کسب وضرعیت اسریر جنگری
رعایت شود ( .)Sommari, 2016, 147بهعالوه کنوانسیون یادشده حاوی هریچ ضرابطهای
در خصوص ممانعت از اکتساب وضعیت رزمنده و درنتیجه وضعیت اسیر جنگی از سوی اتباع
خرارجی نیسرت ( .)Henckaerts and Doswald-Beck, 2005, 393اگرچره برخری از
مقررات این کنوانسیون به ذهن متبادر میکنند اشخاصری کره در دسرت دشرمن هسرتند و
خواستار وضعیت اسیر جنگی میباشند باید تابعیتی متفاوت از کشور اسیرکننده داشته باشرند،
ولی هیچ مقررهای در خصوص منع اتباع خارجی (افرادی که تبعۀ کشرور دشرمن نیسرتند) از
حق شناسایی به عنوان اسیر جنگی در عهدنامۀ اخیر درج نشرده اسرت ( Sommari, opcit,
.)147
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افزون برر ایرن ،پروتکرل اول الحراقی بره کنوانسریونهای ژنرو نسربت بره جنگهرای
آزادیبخش ملی نیز اعمال میشود .این امر باعث میشود ترا شررایط الزم بررای اکتسراب
وضعیت رزمنده بهمنظور تحت پوشش قرار دادن جنبشهای آزادیبخش ملی تعردیل یابرد،
زیرا تمامی آن ها از توانایی یا تمایل به متابعرت از اسرتانداردهای موجرود نراظر برر تمرایز از
جمعیت غیرنظامی برخوردار نیستند (.)Sommari, opcit, 147,151
در تحلیل ما مسئلۀ یادشده از اهمیرت قابرل مالحظرهای برخروردار اسرت ،زیررا برهنظر
میرسد گروههای جنگجوی خارجی جنگ چریکی را به تاکتیکهای نظرامی سرنتی تررجیح
میدهند ( .)Colgan, Hegghammer, 2011, 6پروتکل الحاقی بهصراحت وضعیت ثانویۀ
اسیر جنگی را به وضعیت اولیۀ رزمنده مشروط میسازد (سریاه رسرتمی و همکراران،1389 ،
356؛ داعی .)94 ،1387 ،رزمندگان از امتیاز شرکت در مخاصمات برخوردارند کره بردون آن
به دلیل شرکت در مخاصماتْ مورد تعقیب قرار میگیرند (زمانی و ساعد.)109 ،1387 ،
درنهایت خواه وضعیت اعضای چنین گروهی بر اساس کنوانسیون سوم ژنو ارزیابی گردد
یا بهموجب پروتکل الحاقی اول بررسی شود ،الزم است بر این نکته تأکید گردد که انتسراب
وضعیت رزمنده از سوی مقامات نظامیِ قدرت بازداشتکننده نباید به صورت شتابزده انجام
پذیرد .ازآنجا که عدم اعطای وضعیت اسیر جنگی بهطور بالقوه پیامدهای قابرل مالحظرهای
برای رزمندگان خواهد داشرت ،چنرین تصرمیماتی بایرد مطرابق برا مقرررات بنرد  2مرادۀ 5
کنوانسیون سوم ژنو و بند  1مادۀ  45پروتکل الحاقی اول باشد .بهموجب این مقررات چنرین
تصمیماتی باید از سوی یک دادگاه صالح اتخاذ گردد (سیاه رستمی و همکاران ،همران189 ،
و .)358
 .2.2.1وضعیت جنگجویان خارجی در مخاصمات غیربینالمللی

در مخاصمات مسلحانۀ غیربینالمللی جنگجویان خرارجی ممکرن اسرت بره گروههرای
شورشی یا نیروهای مسلح دولتی که مخاصمه در سررزمین آن واقرع شرده اسرت بپیوندنرد.
نخست باید تأکید شود که هیچ وضعیت خاصی در خصوص جنگجویانی که علیره حکومرت
متصدی سالح بهدست میگیرند مقرر نشده است .در صرورت عردم برخرورداری از وضرعیت
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رزمنده یا اسیر جنگی در چنین مخاصماتی ،اشخاصری کره علیره دولرت مروردنظر شرورش
کردهاند احتمال دارد بهعنوان مجرمان عادی ،مبتنی بر حقوق داخلی دولرت بازداشرتکننده،
توقیف ،محاکمه و مورد حکم قررار گیرنرد ( Henckaerts and Doswald-Beck, opcit,
 .)611همچنین اگرچه داشتن تابعیت خارجی ممکن است در رفتار قضایی برا شرخص اسریر
نقش ایفا کند ،زمانی که شورشیان دارای تابعیت خارجی باشند ایرن اصرول صرحیح قلمرداد
میشوند.
شرح  ICRCدر بحث از قابلیت اجرای مادۀ  3مشترک تصدیق میکند که این ماده یک
شخص شورشی را که بهوسیلۀ طرف مقابل اسیر شده است حتی اگر عملی جز حمل سرالح
و مبارزۀ وفادارانه مرتکب نشده باشد ،از تعقیب قانونی مصون نمیدارد ( Sommari, opcit,
 . )154اما آیا ضابطۀ تابعیت بر نحوۀ رفتاری که باید نسبت به شخص موردنظر اتخاذ گرردد
تأثیر میگذارد؟ مادۀ  3مشترک مقرر میدارد:
« -1با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند شامل افرراد نیروهرای مسرلحی کره
اسلحه به زمین گذاشته باشند و کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسرارت یرا هرر علرت
دیگری قادر به جنگ نباشند ،باید در همۀ احوال بدون هیچگونه تبعیضی که ناشری از نرژاد،
رنگ ،عقید ه ،جنس ،اصل و نسب یا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفترار شرود»
(سیاه رستمی و همکاران ،همان 186 ،165 ،139 ،و .)260
بهطور مشخص اگرچه اضافه کردن عبارت «هر معیار مشرابه دیگرر» بره ذهرن متبرادر
میکند که این معیار ممکن است در این مقرره جای داشرته باشرد ،برهنظر نمیرسرد معیرار
تابعیت در میان معیارهایی باشد که بر اساس آنها تبعریض ممنروع شرده اسرت .درحقیقرت
 ICRCتأکید میکند که تابعیت نباید برای توجیه رفتار غیرانسانی مورد استفاده قررار گیررد،
زیرا این امر برخالف روح کنوانسیونهای ژنو خواهد بود که این حقیقت را مغتنم میشمارند
که ضابطۀ تابعیت بهعنوان دستاویزی برای تلقی خارجیها در یک جنگ داخلی به شریوهای
مغایر با الزامات رفترار انسرانی تقبریح شرده اسرت ( .)Sommari, opcit, 155امرا مسرائل
متفاوتی در خصوص اتباع خارجی ملحقشونده به نیروهای مسلح منظم دولتی کره برا یرک
شورش مسلحانه با وسعت یک مخاصمۀ مسلحانۀ غیربینالمللی مواجه است ،مطرح میباشد.
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واضح است که این اشخاص قوانین دولت موردنظر را نقرض نمیکننرد .آنهرا بررای دولرت
میجنگند و بنابراین نمیتوان آنها را به صرف شرکت در درگیریها محاکمه کرد (.)Ibid
 .3.1جنگجوی خارجی عنصری از عناصر تروریسم

گفته شد که برخی از جنگجویان خارجی به گروههای تروریستی میپیوندند و بره انجرام
فعالیتهای تروریستی میپردازند .در پرتو همین حقیقت اسرت کره شرورای امنیرت از ایرن
جنگجویان با عنوان جنگجویان خارجی تروریست نام میبرد .درحقیقرت ایرن جنگجویران از
عناصر تروریست بهشمار میروند .به همین دلیل بهتر است مقرررات قطعنامرههای  1267و
 1373به عنوان مقررات بنیادین حوزۀ ضد تروریسم در موضوع جنگجویران خرارجی تحلیرل
گردند.
 .1.3.1قاعنامۀ ( 1267سال 1999م) طلیعۀ توجه به موضوع تروریسم

هنگامی که شورای امنیت قطعنامۀ  1390را در سال2002م پس از اینکه رژیرم طالبران
تنزل یافت تصویب کرد ،این شورا گسترۀ قطعنامرۀ  1267و هیئرت نظرارت مربروط بره آن
(کمیتۀ  ) 1267را بررای رسریدگی بره تهدیرد جهرانی القاعرده افرزایش داد .در مقایسره برا
قطعنامههای پیشین در خصوص افغانستان ،قطعنامۀ  1390بره هریچ دولرت خاصری اشراره
نکرده و درنتیجه به کشور خاصی محدود نبوده است .این قطعنامه رژیم تحریم  1267را که
به یک رژیم عام برای رسریدگی بره القاعرده و مرتبطران برا آن طراحری شرده برود ،بردون
محدودیت زمان و مکان نسبت به واقع شدن این امور ،تبدیل کرد ( Academy Briefing
.)No. 7, opcit, 36
باید توجه داشت در خصوص مسئلۀ جنگجویان خارجی تروریست ضوابط کلی مندرج در
قطعنامههای مربوطۀ شورای امنیت اشخاصی که بره منراطق درگیرری در سروریه و عرراق
مسافرت میکنند یا قصد چنین مسافرتی را دارند تحت شمول قرار میدهد 1.البته باید توجره
داشت که امروزه داعش بنابر بند  1قطعنامۀ  ،2253لیست تحریم مشترکی با القاعرده دارد و
4. The list can be accessed at: www. un. org/ sc/ committees/ 1267/ AQList. htm#alqaedaent.

 .5ر.ک .قطعنامههای 2014( 2193م)2014( 2160 ،م) و 2014( 2158م)( .برچسب تروریست بهطور مرتب برای اظهار محکومیت و
تنفر بهکار رفته است).
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خود همانند القاعده ،گروه تروریستی یا به بیان بهتر شبکۀ تروریستی مستقلی را تشکیل داده
و درنتیجه این معیار شامل جنگجویان ملحقشونده بره ایرن گرروه نیرز خواهرد برود ( UN
 .)Security Council Resolution 2253, 2015همچنین ضابطۀ یادشده افرادی را کره
استخدام چنین اشخاصی میشوند یا مسافرت آنها را تسهیل میکنند تحرت پوشرش قررار
میدهد .درحقیقت این شورا در قطعنامههای  2170و  2178تأییرد میکنرد کره جنگجویران
خارجی تروریست و آنهایی که با استخدام ،تأمین مالی یا مسافرت آنها مررتبط میباشرند،
برای تحت شمول قرار گررفتن در لیسرت تحرریم واجرد شررایط هسرتند ( UN Security
) .)Council Resolutions 2170 (2014), and 2178 (2014زمرانی کره ایرن شرورا
قطعنامۀ  2170را پذیرفت ،در یک انحراف از رویۀ عادی 6 ،نفر را که مرتبط با جبهۀ النصره
یا داعش بودند ،به لیست تحریمها اضافه کرد .طبق این قطعنامره کمیترۀ تحرریم  1267دو
نهاد و  12فرد ازجمله دو جنگجوی خارجی فرانسروی را بره لیسرت تحرریم القاعرده در 23
سپتامبر 2014م افزود (.)UN Security Council Resolution 2170, 2014
کمیتۀ تحریم  1267که یک ارگان اجرایی شورای امنیرت سرازمان ملرل متحرد اسرت،
تصمیم گرفت که نهادها و اشخاص مرتبط با القاعده یا داعرش لیسرت شروند .ایرن لیسرت
کردن در خدمت یک نقش خاص ،عمدتاً در خصوص تحمیل تحریمهای غیرکیفرری اسرت
( .)Academy Briefing No. 7, opcit, 37ایرن تحریمهرا توانرایی گرروه یرا شرخص
لیستشرده را بررای اقردام محردود میکننرد ()Carisch, Eckert, Loraine, 2014, 12؛
بنابراین ،فینفسه فرایند لیست کردن ،نه وضعیت کیفری اشرخاص را تعیرین میکنرد و نره
وضعیت یک گروه را خارج از ایرن حروزۀ خراص معرین میسرازد ( Bakker, Singleton,
.)opcit, 12
 .2.3.1قاعنامۀ  1373از آرمانگرایی تا واقعیت

رکن دوم رژیم تحریم شورای امنیت سازمان ملل چارچوب ایجادشده بهوسریلۀ قطعنامرۀ
 1373شورای امنیت اسرت .در فصرل هفرتم منشرور ملرل متحرد ،قطعنامرۀ  1373برهطور
بحث برانگیز یک چارچوب کلی بررای نبررد برا تروریسرم بردون تعریرف تروریسرم ،اعمرال
تروریستی یا تعیین گروههای خاص بهعنوان تروریست تأسیس نمود .این قطعنامه به زمران
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یا وضعیت خاصی محدود نیست و تعهدات عامی را بر همۀ دولتها تحمیل میکنرد .از ایرن
حیث قطعنامۀ یادشده دارای ویژگی قانونگذاری است:
نخست ،قطعنامرۀ  1373دولتهرا را بره جرمانگراری ،تعقیرب و مجرازات ترأمین مرالی
فعالیتهای تروریستی و دیگر اعمال مرتبط با تروریسم ملزم میسرازد .از دولتهرا خواسرته
میشود که این امر را تضمین نمایند که هر شخصی با تأمین مالی ،برنامهریزی ،آمادهسرازی
یا ارتکاب اقدامات تروریستی ارتباط داشته یا حامی اعمال تروریستی باشد به عدالت سرپرده
میشود و همچنین تضمین نمایند که افزون بر هر اقدام دیگری علیه افرراد یادشرده ،چنرین
اعمال تروریستی بهعنوان جرم کیفرری جردی در حقروق و مقرررات داخلری تثبیرت شروند
( .)Security Council Resolutions 1373, 2001بهعالوه ،این قطعنامه وظیفهای برای
استرداد و تعقیب مرتکبان ادعایی اعمال تروریستی بهمنظور ازبین بردن پناهگاه امرن آنهرا
مقرر میدارد (.)Academy Briefing No. 7, opcit, 39
دوم ،قطعنامۀ  1373عالوه بر تصویب اقدامات حقوق کیفری ،تعهدات گستردهای را نیرز
تحمیل مینماید .برخی اقدامات بهطور ویژه به جنگجویان خارجی تروریست مربوط هسرتند.
در این قطعنامه از دولتها خواسته میشود تا برخی اقدامات را تصویب نمایند ،ازجمله:






مسدود کردن سرمایۀ تروریستها؛
ازبین بردن تسهیالت مسافرت و پناهگاه امرن تروریسرتها بررای مثرال ،کنترلهرای
مرزی مؤثر و کنترل اسناد هویت و اسناد مسافرتی و نیز اقداماتی برای مقابله با اسرناد
مسافرتی جعلی؛
جلوگیری از استخدام تروریستها؛
همکاری با دیگر دولتها در اشتراکگرذاری اطالعرات و موضروعات عردالت کیفرری
().)Security Council Resolutions 1373 (2001

در این قطعنامه ،شورای امنیت تدابیر گستردهای را برررای مبررارزه با تروریسم اندیشرریده
است (زرنشان ،)60 ،1386 ،اما نبود تعریفی واحد از تروریسم باعث ابهام در قطعنامرۀ 1373
میشود .این ابهام بهنوبۀ خود در مقابلۀ با جنگجویان خارجی تروریست نیز اثر میگذارد .این
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امر بر وضعیت جنگجویان خارجی تأثیر گذاشته ،ممکن است برخی از اعمال این جنگجویان
را که طبق حقوق بینالملل بشردوستانه قانونی قلمداد میشوند ،به اعمال تروریستی تبردیل
کند.
 .2خاصگرایی شورای امنیت در موضوع جنگجویان خارجی
پویایی مسئلۀ تروریسم سبب شده است که شورای امنیت عالوه بر بیان قواعد عام ضرد
تروریسم در قطعنامههای مختلف جنبههای جدید ایرن موضروع را مرورد توجره قررار دهرد.
ازاینرو ،شورای امنیت در قطعنامههایی مسئلۀ پیوسرتن جنگجویران خرارجی بره گروههرای
تروریستی را مورد توجه قرار داده است .همچنین بر مواضع شورای امنیت نسبت بره مسرئلۀ
تروریسم به صورت عام و جنگجویان خارجی تروریست به صورت خاص انتقاداتی وارد است
که برای برطرف ساختن آنها باید بررسیهایی انجام شود.
 .1.2بررسی قاعنامهها

پیوستن بیسابقۀ جنگجویان خارجی به داعش در سال 2014م ،شرورای امنیرت را وادار
کرد که ابتدا در قطعنامۀ  2170و سپس در قطعنامۀ  2178به موضروع پیوسرتن جنگجویران
خارجی به گروههای تروریستی واکنش نشان دهد .در این دو قطعنامه ،شورای امنیت ضرمن
تأکید بر اهمیت این مسئله آن را بهعنوان تهدیدی فزاینده علیه صرلح و امنیرت بینالمللری
بهشمار آورده است .افزون بر این در دو قطعنامۀ پیشگفته شورا تعهداتی بر دولتها تحمیرل
کرده که نیازمند بررسی است.
 .1.1.2قاعنامۀ 2170
یکی از مهمترین دالیل رشد فزایندۀ تروریسم ایدئولوژی است (گروهری مقردم،1390 ،
 )179که با پیوستن جنگجویان خارجی به گروههای تروریستی ماننرد داعرش در سرالهای
اخیر نمایانتر شده است .برای جلوگیری از بسیج جنگجویران خرارجی و تهدیرد تروریسرتی
مرتبط و گسترش سریع داعش در عرراق و سروریه ،در  15آگوسرت  2014شرورای امنیرت
قطعنامۀ  2170را تصویب کرد .این قطعنامه اعمال تروریستی داعرش و ایردئولوژی افراطری
خشونتآمیز این گروه و سوءاستفادههای مستمر عمده ،سیستماتیک و گسترده از حقوق بشر
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و تخلفرات آن از حقروق بینالملرل بشردوسرتانه را محکروم کررده ( Security Council

) )Resolution 2170 (2014و بهموجب فصل هفرتم ،سره وظیفرۀ اصرلی را برر دولتهرا
تحمیل نموده است.
نخست ،این قطعنامه بار دیگر بر تعهد بیانشده در قطعنامرۀ  1373در خصروص وظیفرۀ
جلوگیری و سرکوب تأمین مالی تروریست تأکید دارد .بره علرت اینکره هرم داعرش و هرم
القاعده ظاهراً میدانهای نفتی در سوریه و عراق را تحرت کنتررل داشرتهاند ،ایرن قطعنامره
شامل تعهد برای خودداری از تجارت با آنها بوده است ( .)Ibidدوم ،همانگونره کره گفتره
شد ،این شورا تأئید کرده که ممکن است آنهایی را که استخدامکننده یا مشرارکتکننده در
فعالیتهای داعش ،النصره و همۀ اشخاص ،گروهها ،شعب و نهادهای دیگر مرتبط با القاعده
هستند ،ازجمله از طریق تأمین مالی یا تسهیل مسافرت جنگجویان خارجی تروریست بررای
داعش یا النصره ،به لیست تحریم  1267اضافه نماید (البته در حال حاضر بر اساس قطعنامۀ
 ،2253تقریباً تمامی رژیمهای تحریم و ممنوعیتهایی که برای القاعده در سالهای گذشته
ایجاد شده ،به صورت مستقیم برای داعش نیز همسانسازی گردیده اسرت) .در نتیجرۀ ایرن
قطعنامه ،شورا به لیست تحریم القاعده شش شخص مرتبط با داعرش یرا النصرره را افرزوده
است (.)Ibid
سوم ،شورا استخدام جنگجویران خرارجی تروریسرت بهوسریلۀ داعرش ،النصرره و دیگرر
نهادهای مرتبط با القاعده را محکوم نمود و همۀ جنگجویران خرارجی تروریسرت همرراه برا
داعش و دیگر گروههای تروریست را به کنارهگیری از این گروهها ملزم ساخت ( .)Ibidبرای
جلوگیری از استخدام جنگجویان خارجی تروریست ،دولتها به اتخراذ اقردامات ملری بررای
سرکوبی و به عدالت سپردن جنگجویانی که با داعش ،النصره و گروههرایی کره برا القاعرده
مرتبطاند ،ملزم شدند (.)Ibid
در این قطعنامه شورا از تعریف جنگجوی خارجی تروریسرت خرودداری کررد ،امرا مفراد
قطعنامۀ  2170مشخص میسازد که شورا به جنگجویان خارجی داعش ،النصره و نهادهرای
مرتبط با القاعده اشاره کرده است .درحالی کره ترکیرب تروریسرم و مخاصرمۀ مسرلحانه در
قطعنامههای شورا جدید نیست ،اسرتفادۀ شرورا از اصرطالح جنگجویران خرارجی تروریسرت
آشکارا و بهصراحت جنگجویانی را که با گروههای خاص و تروریسم مررتبط هسرتند ،تحرت
شمول قرار داده است (.)Keatinge, 2015, 12
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 .2.1.2قاعنامۀ 2178

در  24سپتامبر  2014در یک جلسۀ سطح عالی کره ریاسرت آن را اوبامرا ،رئیسجمهرور
وقت امریکا ،برعهده داشت ،شورا قطعنامۀ  2178را تصویب نمود .ایرن قطعنامره برر اسراس
پیشنویس یک قطعنامۀ ارائهشده از سوی ایاالت متحدۀ امریکرا برا اتکرا برر سرند نشسرت
جهانی ضدتروریسم1برای یک واکنش مرؤثرتر بره موضروع جنگجویران خرارجی تروریسرت
بهطور انحصاری بر جنگجویان یادشده تمرکز دارد ( Academy Briefing No. 7, opcit,
.)42
این قطعنامه ضمن تعریف جنگجویان خارجی تروریست با اشاره به عبرارت «ازجملره در
ارتباط با یک مخاصمۀ مسرلحانه» () )Security Council Resolution 2178 (2014در
این تعریف ،بهسادگی اعمال تحت حاکمیت قرارگرفته بهموجب حقوق بینالملل بشردوستانه
را اقدامات تروریستی تلقی میکنرد ،بردون اینکره ایرن اصرطالح را بره اعمرال ممنوعشرده
بهموجب این حوزه از حقوق بینالملل مانند حمالت علیه غیرنظامیان یا اعدام اشخاص ازکار
افتاده محدود نماید .بهعالوه قطعنامۀ یادشده بیان میکند که ملحق شدن به نهادی که یک
طرف مخاصمۀ مسلحانه بوده و نیز بهعنوان یک گروه تروریستی تعیین شده ،با توجه به این
حقیقت که ممکن است قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه اعمرال شروند ،احتمرال دارد بره
دریافت آموزش تروریستی نیز منجر گردد (.)Ibid
بندهای اجرایی قطعنامۀ  2178این موضوع را تأیید میکنند که شورا جنگجویان خارجی
تروریست را بازیگران در یک مخاصمۀ مسلحانه تلقی نموده است .نخست ،برهموجب فصرل
هفتم ،شورا دستور میدهد که همۀ جنگجویان خارجی تروریسرت خلرع سرالح شرده ،تمرام
اقدامات تروریستی و مشارکت آنها در یک مخاصمۀ مسرلحانه متوقرف شرود ( .)Ibidدوم،
شورا تصریح میکند که دولتها مطابق تعهدات خود طبرق قواعرد بینالمللری حقروق بشرر،
حقوق بینالملل پناهندگان2و حقوق بینالملل بشردوستانه باید استخدام ،سازماندهی ،انتقرال
و تجهیز جنگجویان خارجی یادشده در این قطعنامه را جلوگیری و سررکوب نماینرد (.)Ibid
برای انجام چنین کاری شورا از دولتها میخواهد که مقررات الزم برای تعقیب امور زیرر را
تصویب نمایند:
1. Global Counterterrorism Forum
2. International Refugee Law
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 در خصوص اتباع خود و اشخاص دیگری که به خرارج بررای ارتکراب ،آمادهسرازی یرا
مشارکت در اقدامات تروریستی یا برای ارائه یا دریافت آمروزش مربروط بره تروریسرم
مسافرت کرده یا برای مسافرت تالش کنند.
 تأمین عمدی یا جمعآوری وجوه (به هر وسیله ،مستقیم یا غیرمستقیم) از سروی اتبراع
خود یا در سرزمینهای خویش با قصد یا اذعان به این موضوع که وجوه یادشده بررای
تأمین مالی مسافرت جنگجویان خارجی تروریست مورد استفاده قرار میگیرد.
 سازماندهی عمدی یا ایجاد تسهیالت ،ازجمله اقدامات مربوط به اسرتخدام جنگجویران
خارجی تروریست بهوسیلۀ اتباع خود یا دیگران در سرزمین خود (.)Ibid
بنابراین شورای امنیت دولتها را به جرمانگاری رفتار مربوط به تروریسم ورای آنچره در
هر معاهدۀ جهانی مربوط به جرایم تروریستی ارائره شرده اسرت ،بردون بیران یرک تعریرف
مشخص از تروریسم ملزم میسازد 1.اگرچه علمای حقوق با هدف قطعنامره موافرق هسرتند،
آنها بهطور کلی بر این موضوع تأکید میکنند که قطعنامۀ  2178حامل خطری قابل توجره
است؛ یعنی سوءاستفاده .یک حقوقدان استدالل کرده است که قطعنامۀ  2178بهطور قابرل
مالحظه پیشرفت تدریجی ایجادشده در طول  13سال در ایجاد حفاظتهای حقوق بشری و
حاکمیت قانون را به شیوهای پیچیده محو مینماید2.
قطعنامۀ  2178بهطور قابل مالحظهای پیوندهای بین تروریسم و مخاصمات مسلحانه را
نهتنها از لحاظ بیان ،بلکه با ایجاد نتایج حقوقی برای جنگجویان خارجی تروریست که قصرد
مسافرت به خارج را دارند مبهم میسازد .بدون تعریرف مشخصری از تروریسرم ،هردف ایرن
قطعنامه ،جرمانگاری مسافرت یا تالش برای مسافرت از سروی جنگجویران خرارجی بررای
ملحق شدن به گروههای محکومشده بهعنوان گروههای تروریستی است.
این قطعنامه بهصراحت به جنگجویان خارجی تروریست ازجمله داعش ،النصرره و دیگرر
گروههای مرتبط با القاعده که طبرق رژیرم تحریمهرای  1267لیسرت شردهاند ،اشراره دارد
() .)Security Council Resolution 2178 (2014قطعنامررۀ  2178دولتهررا را برره
1. At: http:// justsecurity. org/ 15989/ comment-security-council-res-2178-foreign-fighters-formglobal-governance
2. At: http:// justsecurity. org/ 15989/ comment-security-council-res-2178-foreign-fighters-formglobal-governance
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جرم انگاری مسافرت یا تالش برای مسافرت به خارج برای پیوستن به هریرک از گروههرای
مشخصشده و استخدام برای چنین گروههایی ملزم میسازد ( .)Davis, 2014, 1بهعالوه،
تعهداتی که این قطعنامه ایجاد میکنرد بره جنگجویران چنرین گروههرایی محردود نیسرت.
گروههای دیگری که بهعنوان وابستگان القاعده طبق رژیم تحرریم  1267لیسرت نشردهاند،
ممکن است مشمول این قطعنامه قرار گیرند .بهطور خالصه ،بهعنوان یرک ضرابطۀ حقروق
بینالملل تأکید می شود که عمل پیوستن یا تالش برای پیوستن به گروهی که به تروریسرم
ازجمله در خالل یک مخاصمۀ مسلحانه میپردازد ،جرم شدیدی بهشمار میرود.
البته بنابر قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ،تعریف جرم مسافرت کرردن یرا
تالش برای مسافرت به خارج برای پرداختن به اقدامات تروریسرتی یرا آمروزش تروریسرتی
نباید رفتاری را نمیتوان جرمانگاری کند که قبل از الزماالجرا شردن آن واقرع شرده اسرت
(.)Academy Briefing No. 7, opcit, 42- 43
 .2.2چالشها و رهیافتها

قطعنامههای شرورای امنیرت در خصروص تروریسرم برهویژه قطعنامرههای مربروط بره
جنگجویان خارجی تروریست فاقد شفافیت کافی هستند .این امر باعث ایجراد مشرکالتی در
زمینههای مختلف ازجمله در حقوق بینالملل شده است؛ عدم شفافیت در قطعنامههای شورا
سبب اختالط حقوق بینالملل بشردوستانه و رژیم حاکم بر تروریسم گردیده است .ایرن امرر
سبب میشود جنگجویان خارجی شرکتکننده در مخاصمات بینالمللی فاقد مصونیت ناشری
از وضعیت رزمنده شوند (.)Ibid, 42-43 &61
همچنین مذاکره با گروههای منتقد و مخالف با مشکالتی روبرو میشود و درحقیقت این
گروهها مشوقهای اندکی برای ورود به مذاکرات صلح خواهند داشت .افزون برر ایرن ،عفرو
اعضای گروههای مخالف که به عنوان تروریست قلمداد شدهاند با مشرکالت قرانونی روبررو
خواهد شد (.)Scheinin, 2014, 651
اگرچه برخی قطعنامههای شورای امنیت کوشیدهاند با مشروط نمودن مبارزه با تروریسم
به تبعیت از تعهدات ناشی از حقوق بینالملل بشردوستانه این مشکل را برطرف سازند ،شرط
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یادشده دارای تأثیر اندکی است ،زیرا طبق حقوق بینالملل بشردوسرتانه جرمانگراری اعمرال
تروریستی منع نشده است ( .)Academy Briefing No. 7, opcit, 62همچنرین رویکررد
فعلی دولت ها به مسئلۀ تروریسم ممکن است نتایج متفراوت حقروقی بررای افرراد برحسرب
ملحق شدن آنها به گروههای مختلف داشته باشد ( .)Ibid, 62 &67در صورت اتحاد میان
گروههای مختلف ،این امر باعث ناهماهنگی برخورد با جنگجویان خارجی میشرود ،زیررا در
چنین شرایطی جنگجویان خارجی ممکن است به اجبار و به صورت غیرمنتظره در یک گروه
عضو شوند (.)Ibid, 62-63 &67
افزون بر این ،قطعنامههای شورای امنیت در خصروص جنگجویران خرارجی رژیمهرای
حاکم بر اعمال تروریستی و حقوق بینالملل بشردوستانه را باهم درآمیختهاند.
در این خصوص قطعنامۀ  2178شورای امنیت یک گام فراتر رفته اسرت .ایرن قطعنامره
اعمال تحت حاکمیت حقوق بینالملل بشردوستانه را با عنوان اقردامات تروریسرتی توصریف
کرده است ،اما این توصیف به اعمالی که بهموجب حقوق بینالملل بشردوسرتانه غیرقرانونی
هستند یا بر اساس این رژیم اقدامات تروریستی قلمداد میشوند ،محدود نشده است (.)Ibid
اثر این قطعنامه جرمانگاری مسافرت یا تالش برای مسافرت از سروی جنگجویران خرارجی
برای پیوستن به گروههای تروریستی درگیر در یک مخاصمۀ مسرلحانه اسرت .اگرچره ایرن
تعهد باید در حقوق داخلی ادغام گردد اما از حقوق بینالمللی یعنی قطعنامرۀ شرورای امنیرت
سازمان ملل متحد نشئت گرفته است ،به همین علت با حقوق بینالملل بشردوستانه مغایرت
دارد (.)Ibid
درنتیجه حقوق بینالملل بشردوستانه و چارچوب بینالمللی حاکم بر جلوگیری و سرکوب
اعمال تروریستی در تعارض هستند .گذشته از این ،مشکل دیگرر اخرتالط رژیرم حراکم برر
تروریسررم و حقرروق بین الملررل بشردوسررتانه ،تضررعیف تعررامالت بشردوسررتانه اسررت .تعیررین
گروههای مسلح برهعنوان گروههرای تروریسرتی ،تعامرل بشردوسرتانه را تضرعیف میکنرد.
دولتهای درگیر که تمایلی به مجاز نمودن دسترسی بشردوستانه به منراطق تحرت کنتررل
گروه های مسلح ندارند ،ممکن است تعیین تروریستی را برای توجیه موضع خود مورد اسرتناد
قرار دهند که به زیان غیرنظامیان است (.)Ibid
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بر ایرن اسراس ،چارچوبهرای جراری ضرد تروریسرم نرهتنها مرانع توانرایی برازیگران
بشردوستانه برای افزایش بودجه میشود ،بلکه بهطور برالقوه طیرف وسریعی از فعالیتهرای
آنها را جرمانگاری میکند ( .)ICRC, 2011, 51همانگونه کره یرک مفسرر هشردار داده
است ،برخالف حقوق ضد تروریسم جهانی ،حقوق بینالملل بشردوستانه در سرالهای اخیرر
توسعه نیافته ،بلکه از طریق یک فرایند حساس و تدریجی تدوین در طول بیش از یک قررن
تکوین یافته است .رژیم حقوق بینالملل بشردوسرتانه بره انردازۀ کرافی بررای مطابقرت برا
چالشهای جدید انعطافپذیر است ،ولی چنانچه دولتهای قدرتمند تمایلی بررای حمایرت از
آن نداشته باشند ،آسیبپذیر و شکننده خواهد بود .درنهایت با توجه به توضیحات پیشگفته،
صرفاً تروریستها ،نه دولتها یرا غیرنظامیران ،از فروپاشری یرا آشرفتگی حقروق بینالملرل
بشردوستانه سود میبرند (.)Saul, 2014, 231
عالوه بر مشکل نبود شفافیت ،از چالشهای دیگر رژیم ضرد تروریسرم شرورای امنیرت
میتوان به عدم وجود تعریفی جامع و کامل از تروریسم ،نبود یک سیستم نظرارت کارآمرد و
مؤثر بر اجرای قطعنامههای شورا و فقدان سازوکاری قدرتمند ،دقیق و شفاف بررای برازبینی
در خصوص حذف افراد از لیستهای تروریستی اشاره کرد .اگرچه شرورای امنیرت کوشریده
است با تمهیدات مختلرف ازجملره تأسریس یرک دفترر بازرسری (در قطعنامرۀ  )1904ایرن
مشکالت را تا حدی برطرف سازد ،اما اختیارات مبهم و اندک دفتر یادشده مانع از کارایی آن
میشود.
بههرحال ،امروزه وسعت بیسابقه و دامنۀ موضوع جنگجویان خارجی تروریست ،بسیاری
از ناظران را به شگفتی واداشته است .درحال حاضر تحلیلگران ،سیاستمداران و وکال بهشدت
در جستجوی کسب دانش در خصروص سروابق ،انگیزههرا و اقردامات جنگجویران خرارجی
تروریست و خطرهایی هستند که این جنگجویان ممکن است مطرح سازند .وضعیت موجود،
پیچیده ،پویا ،جهانی و چندبعدی است .اگرچه پیشرفتهایی صورت گرفته است ،هنوز اموری
وجود دارد که دارای ابهام است .بهعالوه جامعۀ بینالمللی واکنش به این تهدیدات فزاینده را
سازماندهی کرده است .قطعنامرۀ  2178در پری آن اسرت کره دولتهرا در چرارچوب منرابع
اقداماتی را اتخاذ نمایند که بهطور نهادی چالشبرانگیز خواهرد برود و اجررای آنهرا بردون
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ظرفیت مضاعف دشوار است .همچنین شواهد و قرائن نشان میدهند که جلوههرای مسرئلۀ
جنگجویان خارجی تروریست در سالهای آینده افزایش خواهد یافرت .درنتیجره ،در صرورت
توجه به امور زیر ،سیاستها و راهبردهای مربوط به این مسئله مفید خواهد بود:










ترویج اخالقگرایی میتواند از خطر تروریسم بکاهد .مسلم است کره فررد اخالقگررا،
صلحدوسررت اسررت و کمتررر دسررت برره اعمررال خشررونتآمیز میزنررد .ازایررنرو ،رشررد
اخالقگرایی در جامعه عاملی مرؤثر در کراهش تعرداد جنگجویران خرارجی تروریسرت
خواهد بود.
تدوین منشور ضد تروریسم یکی از مؤثرترین راهکارهای مبارزه با تروریسم بهویژه
جنگجویان خارجی تروریست است .امروزه بیش از هر زمان دیگری این ضرورت
احساس میشود که جامعۀ جهانی نیازمند تدوین منشور واحدی است که مورد قبول
دولتها قرار گرفته باشد و در ضمن آن جوانب مبارزه با تروریسم تبیین شده باشد و
سلیقۀ دولتها را در اعمال قوانین ضد تروریستی و تشخیص جرایم تروریستی در
حدود قانون واحدی محدود نماید .بهنظر میرسد مرحلۀ گسترش تروریسم که از نیمۀ
قرن بیستم آغاز شده و به روشها و ابزارهای نوین مجهز شده ،نیازمند مقابلۀ جدی
است که جز با تدوین منشور واحد میسر نخواهد بود.
باید تحلیل و تحقیق مبتنی بر شواهد باشد.
باید درک بهتری از محرکها و انگیزههای مختلف جنگجویان خارجی ازجملره روابرط
متقابل سیاست ،مذهب ،فرهنگ ،انگیزههای روانی و جنبههای امنیتی جامعه در سطوح
داخلی ،منطقهای و بینالمللی وجود داشته باشد.
الزم است همکاری بیشتری بین حکومتها و بازیگران جامعۀ مدنی که باعرث اعتمراد
هرچه بیشتر طرفین به یکدیگر میگردد ،وجود داشته باشد.
باید ترتیبات نهادی مؤثر که کنترل مرزها را میسر میسازد در دستور کار قرار گیرد.

بههرحال از نظر جامعۀ بینالمللی مهم است که تمرام حکومتهرای ملری ،سرازمانهای
درونحکومتی و برازیگران جامعرۀ مردنی علیره معضرل افراطگرایری خشرونتآمیز در همرۀ
شکلهای آن اقدام کنند .در پایان باید گفت مشکل جنگجویان خرارجی تروریسرت نیازمنرد
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یک رویکرد بلندمدت ،مستمر و اصولی است .ابزار ما در واکنش به این تهدید فزاینرده بایرد
متناسب باشد .همچنین واکنش ما باید دقیق ،شایسته و با توجه به هر حوزه متناسب باشد تا
به صورت موفق چالش ایجادشده از سوی جنگجویان خارجی برای جامعۀ بینالمللی برطرف
گردد.
نتیجه
مسئلۀ جنگجویان خارجی شرکتکننده در مخاصمات مسرلحانه کره مسرئلهای قردیمی
است ،در حال حاضر دارای یک جنبۀ جدید یعنی پیوسرتن اکثریرت جنگجویران خرارجی بره
گروههای تروریستی ازجمله داعش و جبهۀ النصره شده است .افزون بر این ،عدم شفافیت در
مواضع شورای امنیت در خصوص تروریسم که جنگجویان خارجی تروریست نیز عنصرری از
عناصر آن میباشند ،بر چالشها و مشکالت مربوط به جلوگیری از مسئلۀ جنگجویان ترأثیر
میگذارد و این مسئله را با مشکالت بیشتری مواجه میکند .یکری از ایرن مشرکالت ،عردم
شفافیت شورای امنیت در خصوص تعریف مفهوم جنگجروی خرارجی تروریسرت اسرت کره
بهنوبۀ خود باعث تداخل اعمال قانونی تحت حاکمیت حقوق بینالملل بشردوستانه و اعمرال
تروریستی است .بر این مشکل باید مواضع غیرشفاف شورای امنیرت در قطعنامرههای قبلری
خود در خصوص تروریسم را نیز اضافه کرد ،از جملۀ این مشکالت میتوان به نبود مرجعری
در خصوص بازنگری دربارۀ تروریست بودن یا نبودن یک فرد یا نهاد ،عدم نظارت کافی برر
اجرای قطعنامههای شورا و نبود سازوکار کافی در این خصوص و فقدان تعریفی جامع و مانع
از تروریسم اشاره کرد .نظر به این مشکالت ،مبارزه با مسئلۀ جنگجویان خارجی تروریست با
چالشهایی جدی روبرو است که از طرفی باعث تمایز و بیعدالتی در مورد مسئولیت کیفری
افراد و مسئولیت بینالمللی دولتها میشود و از طرف دیگر ،دولتهرا را در انجرام تعهردات
خود سردرگم میسازد ،زیرا تعهدات مبهمی را بر آنهرا تحمیرل مینمایرد .طبیعتراً تحمیرل
تعهدات مبهم ،راه را برای سوءاستفادۀ دولتها و دور زدن تعهدات بینالمللی هموار میکنرد.
این امر سبب میشود مبارزۀ دولتهای دارای حسرننیت برا تروریسرم برهویژه جنگجویران
تروریست بیاثر گردد و درنتیجه دولتهای یادشرده دلسررد شروند .برا توجره بره مشرکالت
پیشگفته شورای امنیت باید بکوشد اوالً سازوکار نظارت بر قطعنامههای خود را -اگرچره برا
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ایجاد دفتر بازرسی بهموجب قطعنامۀ  1904تا حدی بهبود یافته است -با اعطرای اختیرارات
گسترده تر به این نهاد به صورت مضاعف تقویت نماید .ثانیاً در جریان مبارزه با تروریسرم در
مناطق و کشورهای مختلف جهان با سازمانهای منطقهای و کشورهای مروردنظر مشرورت
کند و از این راه میتوانرد از مشراورۀ سرازمانها و کشرورهای مروردنظر برخروردار شرده ،از
امکانات آنها استفاده نماید .بهعالوه ،این اقدام موجب تالش هرچه بیشتر نهادها و دولتها
خواهد شد ،زیرا خود را در تصمیمگیری شورا سهیم خواهند دانست و اعتبار خرود را در گررو
بهثمر رسیدن تصمیمات شورای امنیت تصور خواهند کرد .عالوه بر موارد پیشگفته ،باید بره
نقش جامعۀ مدنی بهویژه خانوادهها که نقش مهمی در تربیت و پرورش فرزندان دارند ،توجه
ویژه ای داشته باشرد .درنهایرت شرورا بایرد ترالش نمایرد ترا مسرئلۀ تروریسرم بهخصروص
جنگجویان خارجی تروریست را با برنامهای جامع ،کامل و مستمر مورد توجه قرار دهد .ایرن
برنامه باید به تمام جنبههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی این مسئله توجه داشرته
باشد تا تروریسم به صورت کامل ریشهکن گردد .درغیر اینصورت ،تروریسم مانند یک آتش
زیر خاکستر بی آنکه به صورت کامل محو شود ،ممکن است از محلی به محرل دیگرر نقرل
مکان کرده ،با تجربیات بیشتر و کشندهتر تهدیدات خطرناکتر و جدیتری را علیره صرلح و
امنیت بینالمللی مطرح سازد.
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چکیده
مشروعیت ورود حقوق در ساحت روابط انسانی مبتنی بر ضرورتهای ناشی از حمایت از حقهای
ثابت است.
حقوق و فقه اسالمی در تمامیت خود و در تنظیم روابط انسانی در ساحت تعامالت اجتماعی دارای
هویتی مبتنی بر برابری و مساوات در تمتع و تبعیضات مثبت در استیفا بر مبنای حمایت از حقهای
آسیبپذیر در موقعیتهای نابرابر است.
در گسترۀ جرایم جنسی نیز بعد از برخورداری از حقوق و تکالیف برابر به لحاظ تمتع و مقام ثبوت در
هنگام اثبات و پاسخدهیهای کیفری به جرایم جنسی زنان وجوهی از اعمال تبعیضات ایجابی و حمایتی
مشهود است .به این ترتیب ،در شرایط پاسخدهی کیفری در جرایم جنسی به مرد عالوه بر جنبههای
اصالح و بازپذیری بعضاً درجاتی از پاسخهای ترهیبی و ترذیلی ملحوظ است؛ درحالی که پاسخهای
کیفری به بزهکاران زن عمدتاً فاقد جنبههای ترذیلی و ترهیبی است.
پژوهش حاضر که با روش تحلیلی -استنتاجی انجام گرفته و دادههای آن به روش اسنادی
جمع آوری شده است ،به تبیین نگرش مبتنی بر برابری و مساوات فقه و حقوق اسالمی به روابط
زناشویی پرداخته ،روح حاکم بر وضع قوانین در این حوزه را که همانا نگاه حمایتگرانه به زن است ،نشان
میدهد.
واژگان کلیدی :حسن معاشرت ،حقوق جنسی و عاطفی ،حقهای ثابت ،موقعیتهای نابرابر جنسیتی.
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس ،تهران -ایران
 .2دانشیار دانشگاه تهران ،تهران -ایران (نویسنده مسئول)
 .3استادیار دانشگاه تربیت مدرس ،تهران -ایران
 .4استادیار دانشگاه تربیت مدرس ،تهران -ایران

m.sharbafchy@gmail.com
ssadeghi@ut.ac.ir
t.shakeri@modares.ac.ir
h.azari@modares.ac.ir
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مقدمه
در آموزهها و مکاتب فطری تمهیداتی برای تعدیل روابط یا به تأویلی توازن عملی در
معادلۀ حق /تکلیف تعبیه شده که گاه مستلزم دخالت دولت ،تبعیضی ایجابی و حمایتی در
استیفا ،با پاسخهای مدنی و کیفری در شرایط عدم توازن و تعادل است؛ هرچند استواری
کانون خانواده بر اساس علقه و عاطفۀ طبیعی و خصوصی بودن کانون خانواده باعث میشود
حقوق و پاسخهای کیفری در نقض حقوق در خانواده از کارایی چندانی برخوردار نباشد.
از جملۀ این تمهیدات ،وضع قوانین حمایتی و پیشگیرانه در جهت حمایت از اعضا در
تعامالت مبتنی بر حق /تکلیف است .فقه اسالمی حامل حقوق و تکالیف متوازن در ساحت
خانواده است و با سفارش بر رعایت جوانب اخالقی و مقدم داشتن اصول اخالقی بر قوانین
حقوقی سعی در جلوگیری از نقض حقوق یا عدم عمل به تکالیف را دارد .حقوق و تکالیفی
که ضمانت اجراهای مدنی و کیفری وجه تمایز خصیصۀ حقوقی آنها از تکالیف اخالقی
است.
با این اوصاف سرباز زدن از انجام وظایف محوله در خانواده از طرف هریک از زوجین،
درحقیقت سرپیچی از حکم خداوند و مخالفت با آن است؛ و ازآنجا که شالودۀ افراد در
خانواده شکل میگیرد ،هم در آیات گوناگونی از قرآن کریم و هم در روایات صادرشده از
جانب معصومین (ع) بارها دستورالعملهای اخالقی و همچنین تمهیدات حقوقی برای حفظ
ارکان خانواده را شاهد هستیم (میرخانی.)1377،26 ،
در همین راستا ،شارع مقدس ،ضمن محترم شمردن و بهرسمیت شناختن حق جنسی
هریک از زوجین ،تدابیری برای مدیریت و ارضای هرچه کاملتر و بهتر این غریزه در
چارچوب خانواده اتخاذ کرده است .این تدابیر که هم جنبۀ بازدارنده و هم جنبۀ حمایتی دارد،
برای تمامی مراحل زندگی زناشویی ،حتی در اوج اختالفات کارگشا است.
تحقیق در کتب فقهی نشان میدهد که عمل نکردن به احکام شرعی در چهار حوزۀ
نفقه ،قسم ،مواقعه و معاشرت به معروف ،نسبت به زن ،مصادیق نشوز مرد هستند (عاملی،
1410ق )632 ،1،و به تصریح آیۀ قرآن ،هریک از زن و مرد به محض بیم از رخ دادن نشوز
از طرف مقابل ،باید برای حل و برطرف کردن آن اقدام نماید.
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بر کسی پوشیده نیست که در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر اخالق بیش از قانون
مؤثر است .اجبار دادگاه نه مرد را ملزم به حسن معاشرت با زن خواهد ساخت و نه زن را
وفادار و مطیع شوهر خواهد کرد .بنابراین در این عرصه حقوق وامدار اخالق است (کاتوزیان،
.)155 ،1375
ازجمله حقوق زوجین در خانواده که به ازای آن مکلف به احقاق حق دیگری نیز هستند،
حق جنسی هریک از آنهاست که محدودۀ آن در شرع مقدس تعیین شده است .هریک از
زن و مرد حق دارند که از تمتعات جنسی مشروع بهرهمند گردند و البته در این بهرهمندی
مکلف به انجام وظیفۀ خود در قبال یکدیگر نیز هستند .امتناع از انجام وظایف زوجیت در
اصطالح فقهی نشوز نامیده میشود (عاملی1410 ،ق .)187 ،در قرآن کریم نیز خداوند در
آیات  34و  128سورۀ نساء صراحتاً به یکی از این حقوق اشاره کرده و زوجین را به انجام
تکالیف در راستای احقاق حق طرف مقابل دعوت نموده است.
آنچه در نظام قانونگذاری اسالم بیش از هرچیز جلب نظر میکند ،توجه تام و تمام
شرع مقدس به مسئلۀ تحکیم خانواده و حراست از پیوندی است که از آن به «میثاق
غلیظ»1تعبیر شده است .مفهوم میثاق بهتنهایی در واژهشناسی و ترمینولوژی قرآنی ،همواره
برخوردار از نوعی وجهۀ مثبت ،بلکه قداست است (خوشمنش .)1391،104 ،ازآنجا که واژۀ
میثاق داللت بر استواری و وثوق دارد ،به پیمانی اطالق میشود که با نوعی وثیقه و سوگند
موثق و مؤکد شده و وصف غلیظ نیز بر شدت ،صالبت و استواریِ پایدار داللت دارد و
بهنوعی بر مفهوم میثاق تأکید میکند .بنابراین ،ترکیب وصفی این دو واژه و کاربرد آن بر
پیوند ازدواج داللت دارد که از دیدگاه قرآن کریم میثاق همسری و پیمان زناشویی از
استوارترین و ارزشمندترین پیمانهای بشری است (ملکوتیخواه .)1390،116 ،به این
ترتیب ،قداستی که به ازدواج بخشیده شده ،آن را از عقود دیگر ممتاز کرده است؛ تاجایی که
فقها آن را به عبادات نزدیکتر دانستهاند تا عقود و پیمانها ،چراکه ازدواج کردن برابر با
کامل شدن نصف دین افراد قرار داده شده است (کلینی1429 ،ق .)582 ،10 ،چنین تعبیری
از ازدواج نکاح را در چهرۀ ملکوتیاش میبیند و آن را عبادت میداند (جوادی آملی،1387 ،
 .1سورۀ مبارکۀ نساء ،آیۀ 21
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 .)266 ،18بنابراین قوانین وضعشده برای این میثاق غلیظ ،در راستای حفاظت از کیان
خانواده و کمک به بازدهی حداکثری این نهاد ،هم برای افراد و هم برای جامعه است .از
نظر حقوقی نیز بر مراقبت از نهاد خانواده به شیوههای مختلف تأکید شده است .بندهای  1و
 2مادۀ  16اعالمیۀ حقوق بشر خانواده را رکن اساسی جامعه و مستحق حمایت در دولت و
جامعه دانسته است .اصل  10قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز ضمن اشاره به
جایگاه بنیادی خانواده ،رویکرد همۀ قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوطه را الزاماً در
جهت تسهیل و تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ
حقوق و اخالق اسالمی دانسته است (توجهی.)225 ،1389،
پژوهش حاضر بر آن است به تبیین نگرش فقه و حقوق اسالمی به حق جنسی زن از
رهگذر مداقه در عواملی نظیر تحکیم خانواده ،حسن معاشرت و نحوۀ برخورد با نشوز زوج
بپردازد.
 .1تحکیم خانواده
تحکیم در لغت به معنای داوری کردن ،حکم ساختن ،استوار کردن و محکم ساختن
آمده است (معین.)770 ،1 ،1360 ،
عوامل مختلفی در استحکام خانواده تأثیرگذارند که از جملۀ آنها میتوان به عوامل
اعتقادی ،اخالقی ،عاطفی -روانی ،حقوقی و اقتصادی اشاره کرد .از مهمترین عوامل
استحکام خانواده ،عامل عاطفی و روانی است که در ارتباط اعضای خانواده و همچنین ایجاد
پیوند و محبت میان آنها نقش اساسی دارد (استادی.)62 ،1395،
در اسالم پیوند زناشویی از نشانههای قدرت و حکمت پروردگار بیان شده و مودت و
رحمت است که کانون خانواده را استواری میبخشد (روم .)21 :مقصود از تحکیم خانواده،
حفظ حقوق تکتک اعضا با محور قرار دادن اخالق است که روابط افراد خانواده در سایۀ آن
شکل گرفته است .اگر هدف از برقراری زوجیت و تشکیل خانواده به تعبیر قرآن «به سکونت
رسیدن اعضاست» ،الزم است که همۀ رفتارها و تعامالت در راستای تحقق این هدف باشد
و منظور از تحکیم ،به کمال رساندن همین سکونت است که با کمترین ظلم و تحقیرِ حتی
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یک عضو خانواده سازگار نیست .قرآن کریم بهعنوان کتاب راهنمای بشر ،بهمنظور نشان
دادن مسیر حیات طیبه و زندگی متعالی ،بخش زیادی از آیات خود را به تنظیم و تعدیل
روابط اعضای خانواده ،حقوق و وظایف همسران و فرزندان اختصاص داده است .در یک نگاه
کلی تمامی احکام و دستورات اسالم به نوعی ناظر بر صیانت از خانواده است (حسینی،
.)1383،52
 .2حسن معاشرت
یکی از عوامل حفظ تحکیم خانواده ،پایبندی به اصل معروف و ملتزم بودن به حسن
معاشرت همسران با یکدیگر است .حسن معاشرت یا معاشرت نیکو که در قرآن با عنوان
معاشرت به معروف آمده است ،اشاره به حالتی دارد که زن و شوهر با یکدیگر به بهترین
نحوی که مورد پسند عرف متشرعه و عقالی زمان است رفتار میکنند .عالمه طباطبایی
اصل معروف را اصلی آسمانی برای زندگی اجتماعی زنان میداند (طباطبایی،4 ،1372 ،
 .)405واژۀ «معروف» در قرآن  32بار تکرار شده که  19بار آن مربوط به زندگی خانوادگی
است .خداوند در آیات متعددی مانند  235 ،231 ،229و  237سورۀ بقره ،آیۀ  19سورۀ نساء
و آیۀ  6سورۀ طالق به رفتار نیکو و حسن سلوک زوجین سفارش فرموده است و حتی در
آیات متعدد دیگری تأکید دارد که در صورت عدم ادامۀ زندگی زناشویی و ناچار شدن به
جدایی از یکدیگر ،این جدایی نیز باید بر پایۀ حسن رفتار و به بهترین وجه باشد .این اندازه
توجه شرع مقدس ،خود گواه بر اهمیت این موضوع و تأکید خداوند بر رعایت آن در کانون
خانواده است.
حاکمیت اصل معاشرت به معروف و جایگاه حقوق زوجه و اهمیت تکلیف زوج به تأدیه
آن ،تا حدی است که برخی فقها بر این عقیدهاند که فرار از آن ،سفر انسان را به سفر
معصیت تبدیل میکند؛ چنانکه بسیاری از فقیهان نذر شوهر مبنی بر خودداری از ایفای
برخی از وظایف خاص نسبت به همسر را ناصحیح دانستهاند (حبیبیتبار و فراهانی،
.)1394،55
با تحقق زوجیت ،طرفین به انجام وظایف همسری و رعایت حقوق دیگری ملزم
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میشوند ،چنانچه در مادۀ  1102قانون مدنی هم اینگونه آمده است« :همین که نکاح به
طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود ،و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل
همدیگر برقرار میشود» .بنابراین رعایت اصل معاشرت به معروف وظیفۀ مشترک زن و مرد
در زندگی زناشویی شمرده میشود.
کلمۀ «معروف» به معنای هر امری است که عقال و متشرعان در مجتمع خود آن را
بشناسند ،آن را انکار نکنند و جاهل بدان نباشند؛ و چون دستور به معاشرت کردن با زنان را
مقید فرمود به قید معروف ،قهراً معنای امر به معاشرت با زنان معاشرتی است که در بین
مأموران به این امر یعنی مسلمانان معروف باشد .معاشرتی که از نظر مردان معروف و
شناخته شده و در بین آنان متعارف است (طباطبایی .)404 ،4 ،1372 ،طبیعی است که
مصادیق معروف از زمانی تا زمان دیگر و از جامعهای به جامعۀ دیگر متفاوت خواهد بود؛
گرچه مبانی معرفتی آن برخوردار از ثبات ،دوام و استمرار است .زیرا این مبانی مبتنی بر
کرامت الهی انسان ،حرمت حقوق ذاتی و انسانی وی و ضرورت فراهم آوردن زمینههای به
فعلیت رسیدن ظرفیتهای عقالنی ،عاطفی و طبیعی انسان است و هنجارها و رفتارها و
عادات و اعرافی را بهرسمیت میشناسد که همسو با کرامت ،حقوق ،آزادیها و ظرفیتهای
تکاملی انسان در ابعاد عقلی ،عاطفی و طبیعی است .هوشمندی و ظرافت این دستور قرآنی
و وظیفۀ شرعی از همین رهگذر مشخص میشود .خداوند درنهایتِ کاردانی و تدبیر ،بیآنکه
برای معاشرت نیکو مصداق خاصی معین کند ،مردم هر عصر و زمان را به عمل در چارچوب
بهترینهای جامعۀ خود فرا خوانده است.
 .3حراست از حق جنسی زن در سایۀ بهرسمیت شناختن نشوز مرد
یکی از ظرفیتهایی که معاشرت زن و شوهر با یکدیگر از حالت معروف خارج میشود و
زمینهها و شرایط ظهور و بروز مشکالت بسیاری در زندگی را فراهم میآورد ،زمانی است که
هریک از زن و شوهر از انجام وظایف زناشویی خود سرباز زند و زمینۀ نگرانی طرف مقابل،
تنش و تزلزل در روابط با همسر را فراهم آورد .این حالت که شانه خالی کردن از وظایف
زناشویی است در اصطالح نشوز نامیده میشود .اهل لغت نشوز را مکان مرتفع یا مرتفع از
زمین میدانند (ابن منظور1414 ،ق ،)417 ،5 ،فقها نشوز را خروج از اطاعت هم معنا کردهاند
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(عاملی1410 ،ق .)187 ،محقق حلی نشوز را ارتفاع یکی از زوجین نسبت به انجام
وظیفهاش در مقابل همسر در آنچه بر او واجب است میداند (محقق حلی1418 ،ق،1 ،
 .)191همچنین صاحب جواهر معتقد بود امتناع هریک از زوجین نسبت به آنچه از حق
دیگری بر او واجب است ،نشوز نامیده میشود؛ چراکه این خروج از اطاعت درواقع معصیت
است به سبب خروج وی از آنچه خداوند از حق دیگری بر او واجب نموده است (نجفی،
1404ق.)201 ،21 ،
مداقه در متون فقهی و اسالمی دو تعریف از نشوز را به ما نشان میدهد:
 کراهت زوج از همسر و احیاناً تصمیم وی به طالق .ابن منظور نشوز را به کراهت
داشتن هریک از زوجین نسبت به دیگری و بدرفتاری و سوء معاشرت با دیگری معنا
میکند (ابن منظور1414 ،ق .)417 ،5 ،در این وضعیت بیم آن میرود که کراهت
باطنی در رفتار زوج اثر بگذارد و حقوق وی را نقض نماید .این حالت همان «خوف
نشوز» یا «اعراض» است و توصیۀ خدای متعال به صلح در آیۀ یادشده نیز ناظر به
همین حالت است (فاضل لنکرانی1421 ،ق .)489 ،اعراض را پشت کردن و دور شدن
معنا کردهاند (زبیدی1414 ،ق .)88 ،10 ،اعراض به معنای مصدری ،اعراض کردن ،رو
برتافتن ،نگاه برگرداندن ،دوری کردن و خودداری کردن و در صورت غیر مصدر به
معنای پرهیز ،اجتناب ،دوری ،خودداری و اکراه است (آذرتاش 430 ،1383 ،و .)431
بنابراین به لحاظ ماهیتی با نشوز متفاوت است؛ چه در اعراض ،زوج نسبت به زندگی
خانوادگی و نیازهای زن بیتوجه میشود ،حال آنکه در نشوز زوج از ادای حقوق زوجه
سر باز میزند .بهعبارتی پیدایی حالت اعراض ،هشداری است برای توجه و جلوگیری از
رخ دادن مرحلۀ بعد که همان نشوز است .کاشانی در زبدهالتفاسیر معتقد است اعراض
سبکتر و خفیفتر از نشوز است؛ یعنی زوج از زوجۀ خود اعراض نموده و با او
مجالست نمیکند یا گشادهرویی ندارد ،که در این پیشامد هم زن ممکن است مقصر
باشد و هم مرد (مرادخانی.)1394،110 ،
 تعریف دیگر همانا تمرد از دستور الهی و انجام ندادن وظایف زندگی خانوادگی است
که به نشوز از آن تعبیر میگردد .محقق حلی در شرایع ،نشوز را هم در مورد زوج و هم
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زوجه محقق میداند و مینویسد« :نشوز خروج از طاعت است که گاه از مرد سر
میزند و گاه از زن» (حلی .)338 ،2 ،1389 ،مشکینی نشوز مرد را ظلم کردن در حق
زن و انجام ندادن حقوق واجب وی و رعایت نکردن همخوابگی (حق قسم) و ترک
نفقه و مانند آن میداند (مشکینی.)537 ،1378 ،
 .4خوف نشوز
خوف نشوز مرد برآمده از آیۀ  128سورۀ نساء است« :و إِنِ امْرأۀٌ خافتْ مِنْ بعْلِها نُشُوزاً
أوْ إِعْراضاً فال جُناح علیْهِما أنْ یُصْلِحا بیْنهُما صُلْحاً و الصُّ ْلحُ خیْرٌ  .»...نشوز به معنای عصیان
و استکبار از اطاعت است و مراد از خوف نشوز این است که عالئم آن بهتدریج پیدا و معلوم
شود (طباطبایی .)545 ،4 ،1372 ،بنابراین زمانی که سردی روابط بین زن و شوهر به
درجهای برسد که بیم آن برود زوجین نسبت به حقهای ثابت دیگری بیتفاوت خواهند شد
و فرمان خداوند مبنی بر انجام تکلیف و رعایت حقوق طرف مقابل انجام نخواهد شد ،به
خوف نشوز تعبیر میشود .چنان که مشخص است در اسالم حساسیت زیادی بر ارزیابی
روابط خانوادگی بهطور مستمر و توجه به نشانههای سردی و دوری زوجین در رفتار و گفتار
آنها وجود دارد .آن چیزی که در آیات  34و  128سورۀ نساء مربوط به نشوز زوج و زوجه و
راهکارهای برونرفت از مشکل ،بسیار مبرهن و جلوهگر است ،جلوگیری از سرد شدن روابط
و برطرف کردن موانع حسن سلوک میباشد .بهعبارتی زوجین موظف هستند پیش از کشیده
شدن کار به جایی که امکان برگشت و جبران وجود ندارد و با رخ دادن حتی کمترین
نشانهها و عالئم اختالف ،ضمن جلوگیری از دخالت اطرافیان ،خود به پر کردن خألهای
زندگی خود بپردازند و اینها همه به دلیل حفظ حریم مقدس خانواده و اهمیت این نهاد در
دین مبین اسالم است .خداوند حتی در این آیه شرط اصالح زندگی را توجه به خوف نشوز و
اقدام در این مرحله اعالم میکند؛ پیش از آنکه نشوز عمالً اتفاق بیفتد .درحقیقت موضوع
صلح به محض تحقق عالمتها و آثار ترسآور آنها که قرآن از آن به خوف از نشوز و
اعراض تعبیر فرموده است ،محقق میشود (طباطبایی.)163 ،5 ،1372 ،
 .5ماهیت و شرایط نشوز زوج
آموزههای فقهی در تعریف نشوز مبتنی بر تأویالت لفظی یا مصداقی ،لکن ناظر به
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مفهوم و ماهیت واحدی است؛ چنانکه شهید ثانی در تأویلی لفظی -مصداقی مینویسد:
نشوز الزوج  ...و هو أن یتعدَّی الزوج و یمنعها بعض حقوقها الواجبه من نفقه و قسمه أو
یسیء خلقه معها و یؤذیها و یضربها بغیر سبب مبیح له ذالک (عاملی1413 ،ق.)362 ،8 ،
شهید ثانی نشوز زوج را به امتناع از انجام وظایف و ادا نکردن بعضی از حقوق واجب زن
مانند نفقه یا حق قسم میداند .همچنین سوء خلق و آزار و ضرب و شتم غیرجایز را نیز از
مصادیق نشوز زوج بر میشمارد؛ اگرچه اتفاق بر ماهیت واحد مانع از اختالف در مصادیق
نیست.
ولی امام خمینی (ره) بیتوته یا ماندن با همسر را از وظایف زوج بر میشمارد و مقدار
الزم بیتوته را اینگونه معرفی میکند« :زوج ،همسرش را به صورت معلق که نه صاحب
شوهر و نه مطلقه باشد رها نکند و عرفا معاشرت به معروف کند» (خمینی1425 ،ق،3 ،
.)541
با درنظر گرفتن تعریف شهید ثانی میتوان به این نکته رسید که نشوز زوج هم شامل
عمل نکردن به وظایف زناشویی است و هم عدم حسن خلق و حسن معاشرت را دربر
میگیرد .همچنین طبق بیان امام خمینی (ره) ،رها نکردن و خودداری از طالق در مواقعی
که شوهر وظایف خود را انجام نمیدهد نیز مصداق نشوز زوج است .بنابراین همسری ناشز
خطاب میشود که از طرفی حقوق واجب زن را رعایت نمیکند و از طرف دیگر به طالق
هم راضی نمیشود.
شایان ذکر است که در تعریف متعارف از نشوز مرد در فقه شیعه ،ناشز به مردی گفته
میشود که قصد ادامۀ زندگی با همسر خویش را نداشته ،در صدد طالق وی یا ازدواج با
دیگری به سبب کراهت داشتن نسبت به اوست (زنجانی1419 ،ق .)7710 ،25 ،با وجود این،
فرض غیرمتعارفی از نشوز مرد هم در کتب فقهی تعریف شده است که حکمی متفاوت با
حکم نشوز متعارف مرد دارد .در این فرض اگر مرد حقوقی همچون کسوه ،نفقه و یا
حق القسم زن را ادا نکند ،بدون حساب او را کتک بزند و یا مرتکب تحمیلهای غیرمجاز بر
او شود ،زن عالوه بر داشتن حق وعظ ،میتواند حقوق خود را با مراجعه به حاکم مطالبه
نماید (همان؛ عاملی1410 ،ق7710 ،25 ،؛ نجفی1404 ،ق.)207 ،31 ،
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از چهار مصداقی که عدم عمل به آن زمینۀ تحقق نشوز زوج را فراهم میسازد،
برخورداری از حق «مواقعه» و حق «قسم» زیرمجموعۀ حقوق جنسی زوجه است .بنابراین
«نفقه» جزء حقوق مالی زن و «حسن معاشرت»« ،قسم» و «مواقعه» از حقوق غیرمالی وی
است و رعایت نکردن حق زوجه در این چهار زمینه از سوی زوج به نشوز زوج تعبیر میشود.
 .6رویکرد اسالم برای مواجهه با نشوز زوج
در فقه امامیه نشوز زوج به دو مفهوم تبیین شده است .عدهای از فقها نشوز زوج را به
معنای کراهت وی از زوجه و اهتمام به طالق او برداشت میکنند و با استدالل به آیۀ 128
سورۀ نساء و ظاهر برخی روایات چاره آن را گذشت زن از برخی از حقوق حقۀ خود میدانند.
فقهایی چون شیخ طوسی ،ابن بابویه ،حلی و راوندی این تعریف را بیان کردهاند (هدایتنیا،
 .)1389،73به این ترتیب گروهی از فقها با اینکه برای زوج نیز قائل به نشوز هستند ،تخطی
از ادای حقوق زوجه را مصداق نشوز زوج نمیدانند .این در حالی است که کراهت همسر از
زن ،مرحلۀ پیش از نشوز و بهعبارتی خوف از نشوز است که در قرآن دربارۀ آن بحث شده
است .به این معنا که کراهت مرد از زن مقدمۀ عدم رعایت حقوق وی خواهد شدکه همان
ن شوز است؛ هرچند این مسئله برای همۀ زوجین صادق نیست ،و هستند مردان و زنانی که
به فرمان خداوند از ادای حقوق همسر خود در عین کراهت از وی کوتاهی نمیکنند.
اما در تعریفی دیگر ،نشوز به معنای عمل نکردن به وظایف همسری قلمداد شده است.
این تعریف در سخن فقهایی چون محقق حلی ،شهید ثانی ،صاحب جواهر و سبحانی
تبریزی دیده میشود.
برای نشوز زوج در زندگی زناشویی چهار مصداق متصور است .از متون فقهی موجود
چنین بر میآید که عمل نکردن به دستورات دین در چهار حوزۀ نفقه (نجفی1404 ،ق،30 ،
 ،)302قسم (همان ،)148 ،31 ،مواقعه (حلی )50 ،3 ،1413 ،و معاشرت به معروف نسبت به
زن (عاملی1425 ،ق ،)362 ،8 ،مصادیق نشوز مرد هستند و طبق تصریح آیۀ قرآن (نساء:
 ،) 128زن به محض بیم از رخ دادن نشوز باید برای حل و برطرف کردن آن اقدام نماید.
صاحب جواهر معتقد است علت تشریع حقوق اختصاصی زن در زندگی مشترک (حق قسم و
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حق مواقعه) ،تقویت رابطۀ انس و مودت میان زن و شوهر ،رعایت عدالت میان همسران،
عدم ایذای زن و معاشرت بر اساس معروف است (حبیبیتبار و فراهانی.)1394،258 ،
جایگاه حقوق زوجه و تکلیف زوج به تأدیۀ آن تا حدی است که فرار از آن چهبسا سفر
انسان را به سفر معصیت تبدیل کند .در همین زمینه مرحوم آیتاهلل فاضل لنکرانی
میفرماید« :اگر مرد بدون اجازۀ همسر سفر کند و سفر او به قصد اداء نکردن حق زوجه و
ترک واجب باشد ،سفر او معصیت و حرام است و باید نماز را تمام بخواند» .چنانکه بسیاری
از فقها نذر شوهر مبنی بر خودداری از ایفای برخی از وظایف خاص نسبت به همسر را
ناصحیح دانستهاند (ایمانی.)67 ،1389 ،
شوهری که هم از تأدیۀ حقوق خودداری میکند و هم از رها کردن زن به صورت شرعی
امتناع میورزد ،از اختیارات خود سوء استفاده کرده و مرتکب عصیان و نشوز شده است.
بررسی قوانین و نیز مالحظۀ آرای فقها بیانگر آن است که در قبال نشوز زوج ،گذشرته از
توصیه زوجه به صلح و صرفنظر کردن از قسمتی از حقوق خود در صورت امکان ،دو دسرته
ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد (توجهی.)228 ،1389،
در مواردی که نشوز زوج سبب عسر و حرج زوجه شود ،امکان طالق قضایی و یا طالق
به دستور حاکم ،با توجه به قاعدۀ «الحاکم ولی الممتنع» وجود خواهد داشت؛ یعنی با اثبات
عسر و حرج زوجه به سبب سوء رفتار زوج ،حاکم شرع میتواند از جانب مرد زن را مطلقه
نماید.
اما در مورد ضمانت اجرای کیفری نیز اغلب فقهایی که شقوق مختلف نشوز زوج را
برشمردهاند ،امکان تعزیر مرد ناشز را نیز مطرح ساختهاند.
آنچه در کالم فقها لزوم تعزیر را موجب گردیده ،حرمت معطل گذاشتن یک انسان و
قطعاً آثار اجتماعی این عمل غیرانسانی است که با مقاصد عالی شریعت در تعارض است
(حبیبیتبار.)258 ،1380 ،
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 .7تأکید بر تعزیری شدن مجازات
مشروعیت پاسخهای کیفری در نشوز مرد از وجوه دیگر حمایت از حقوق انسانی زن،
خاصه در افق نیازهای جنسی و عاطفی است .بدینسان شهید ثانی میگوید :و لو نشز الزوج
بمنع حقوقها الواجبۀ لها علیه من قسم ،و نفقۀ فلها المطالبۀ بها ،و للحاکم إلزامه بها فإن
أساء خلقه و آذاها بضرب و غیره بال سبب صحیح نهاه عن ذلک ،فإن عاد إلیه عزره بما یراه
(عاملی1410 ،ق .)429 ،5 ،چنانچه مالحظه میشود ،شهید ثانی الزام زوج به ترک نشوز را
از وظایف قاضی میداند و حق تعزیر در موارد تحقق نشوز را به قاضی میدهد .درست است
که کانون خانواده از ویژگیهایی برخوردار است که ایجاد و بقای آن با الزام و اجبار کیفری
سنخیت ندارد و تا جایی که امکان دارد باید از درنظر گرفتن ضمانتهای کیفری برای این
نهاد خودداری شود ،با وجود این ،در مواردی بنا به ضرورت از اصل اولیه عدول میشود .یکی
از این موارد لزوم جرمانگاری نشوز زوج است.
در صورت نشوز زوج ،چنانچه زن به وضعیت یادشده راضی نشود ،میتواند به دادگاه
مراجعه کند و الزام زوج را بر انجام وظایف و تکالیف بخواهد .در این صورت ،دادگاه شوهر را
ملزم به انجام وظایف و رعایت حقوق زوجه میکند .امتناع شوهر از انجام این تکالیف ،گناه
و جرم محسوب میشود؛ بنابراین دادگاه میتواند شوهر را در چنین مواردی تعزیر کند
(بهجت1426 ،ق 88 ،4 ،و 619؛ نجفی1404 ،ق.)207 ،31 ،
صاحب جواهر بهصراحت بیان میکند که وقتی حاکم از نشوز زوج بهواسطۀ اقرار یا
شهود یا اطالع باخبر شد ،مرد را از فعلی که بر او حرام است باز میدارد ،و نسبت به ترک
وظیفهاش او را به انجام تکلیف وا میدارد و اگر مؤثر واقع نشد «عزره بما یراه»؛ یعنی حاکم
مرد را بر ترک وظیفه تعزیر مینماید و حضرت امام خمینی (ره) هم در تحریرالوسیله عیناً
همین نظر را دارد (موسوی خمینی1425 ،ق.)259 ،2 ،
 .8رویکرد قانون برای مواجهه با نشوز زوج
الزامات گفته شده در فقه که برگرفته از متن دین است به صورت مواد قانونی در قوانین
جمهوری اسالمی منعکس شده است .برای نمونه در اصل  21قانون اساسی دولت موظف
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میشود «حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید» و در این
راستا «احیای حقوق مادی و معنوی زن» و «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای
خانواده» برعهدۀ اوست .در مادۀ  1130قانون مدنی« ،ترک زندگی خانوادگی توسط زوج
حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه» از
مصادیق عسر و حرج شناخته شده است .مادۀ  1103قانون مدنی نیز «زن و شوهر را مکلف
به حسن معاشرت با یکدیگر» میداند .حقوقدانان داشتن روابط جنسی بهطور متعارف را از
لوازم حسن معاشرت بر میشمارند و هرگاه زن یا شوهر از آن امتناع کند ،برخالف وظیفۀ
حسن معاشرت رفتار کرده است (صفایی و امامی .)161 ،1372 ،شاهد دیگر مادۀ  224قانون
مجازات اسالمی است که حد زنا را در صورت عنف یا اکراه اعدام اعالم میکند .درنظر
گرفتن رضایت یا عدم رضایت زن در این حکم ،و تفاوت شرایط و به تبع آن تفاوت در
مجازات حاکی از وجود میل جنسی در زن است.
از سوی دیگر در مادۀ  1102قانون مدنی آمده است« :همین که نکاح به طور صحیح
واقع شد ،روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر
برقرار میشود» که نشاندهندۀ حق و تکلیف متقابل زوجین در برابر نیاز جنسی یکدیگر به
محض برقراری نکاح است.
اصل  10قانون اساسی در اقدامی پیشگیرانه اذعان میدارد« :از آنجا که خانواده واحد
بنیادی جامعۀ اسالمی است ،همۀ قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت
آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ
حقوق و اخالق اسالمی باشد» .مادۀ  1104قانون مدنی نیز زوجین را موظف میکند «در
تشدید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» و به این ترتیب
به نوعی در پی پیشگیری از آسیب مربوط به عدم رعایت حق جنسی طرفین است.
حقوقدانان در توضیح این ماده امتناع هریک از زوجین از اقامۀ حق جنسی طرف دیگر را
مصداق نشوز آنها دانسته ،در صورت وقوع زن را مستحق دریافت نفقه نمیدانند و مرد را
ناشز خطاب میکنند (لطفی.)270 ،1 ،1388 ،
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در همین راستا در مقدمۀ قانون اساسی تصریح میشود در ذهنیت ویژۀ حقوق ایران از
خانواده ،تلقی از زن ،تلقی «شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعۀ مصرف زندگی و
استثمار» نیست و او «ارزش و کرامت واالتری» در دیدگاه اسالمی دارد .بنابراین اگر زن
صرفاً شیء و ابزار تمتع مرد نباشد ،باید به نیازها و روحیاتش پاسخ ویژه و درخور داده شود.
در مورد نشوز زوج ،ماده واحدۀ صریحی در قانون جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.
بااینحال مادۀ  1130قانون مدنی بدون اشاره به نشوز مرد اعالم میدارد« :در صورتی که
دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ،وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای
طالق کند .چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ،دادگاه میتواند زوج را اجبار به
طالق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به إذن حاکم شرع طالق داده
میشود» .حقوقدانان از این ماده استفاده کردهاند و نشوز زوج را یکی از موارد عسر و حرج
زن میدانند که در صورت اثبات در دادگاه برای وی حق طالق از سوی قاضی را ایجاد
میکند .درواقع تنها بُعد ترک انفاق نشوز مرد در قانون مطرح و برای آن ضمانت اجرای
کیفری درنظر گرفته شده است .طبق مادۀ  1111قانون مدنی «زن میتواند در صورت
استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند .در این صورت محکمه میزان نفقه را
معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد» .مادۀ  1112اذعان میدارد که اگر طبق
شیوۀ مادۀ  1111امکان وصول نفقه نباشد ،طبق مادۀ  1129همین قانون که میگوید «در
صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن
نفقه زن میتواند برای طالق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طالق
مینماید .همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه (ر.ک .مادۀ  105ق.م.ا)» ،با
زوج برخورد خواهد شد.
بنابراین در مورد نشوز مرد ،همانگونه که پیشتر آمد ،چهار مصداق برای آن در متون
فقهی مشخص شده است (نفقه ،قسم ،مواقعه ،حسن معاشرت) ،قانون مشخصی وجود ندارد
و تنها در مورد ترک انفاق از طرف مرد ،زن میتواند به دادگاه مراجعه کند و در صورت
امتناع مرد از پرداخت ،قاضی بهعنوان ولی ممتنع وی را مطلقه سازد .به این ترتیب در مورد
مسئولیتهای غیرمالی زوج هیچ ضمانت اجرایی در متون حقوقی تعریف نشده و تنها را ِه
زنی که در چنین وضعیتی قرار دارد ،تمسک به اثبات عسر و حرج خود در دادگاه است.

بررسي نشوز زوج و راهکارهای مواجهه با آن

197 

رویۀ قضایی نیز مؤید همین مطلب است .در پروندههایی که زوجه به علت عدم برقراری
رابطۀ جنسی درخواست طالق داده است ،ذیل مادۀ  1130و با اثبات عسر و حرج خود
توانسته است دادگاه را متقاعد به صدور رأی طالق نماید و قاضی نیز با همین مستندات
رأی را صادر کرده است .به عبارت دیگر نشوز زوج بهتنهایی مسبب صدور رأی طالق
نیست .برای مثال در تاریخ  26اسفند  1392برای موردی که زوجه گواهی پزشکی دال بر
باکره بودن خود پس از چند سال زندگی مشترک و عدم توانایی زوج در انجام عمل زناشویی
را به دادگاه ارائه کرده بود ،دادگاه تجدیدنظر استان تهران با احراز عسر و حرج زوجه ذیل
مادۀ  1130قانون مدنی ،گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده است .به همین ترتیب،
شعبۀ  1دیوان عالی کشور نیز در تاریخ  13اسفند  1392با توجه به نظر داوران که موفق به
سازش و اصالح ذاتالبین نشدهاند ،تنفر زوجه از زوج را معمولی و عادی ندانسته و به سبب
خوف بسیار زیاد وقوع فساد و فراهم شدن موجبات عسر و حرج با این حد از کراهت و نفرت
گواهی عدم امکان سازش ذیل مادۀ  1130را صادر نموده است .در این پرونده سالهای اول
ازدواج زوج از ارتباط زناشویی خودداری کرده بود و پس از آن نیز زوجه اقدام به ترک منزل
مشترک کرده و پس از  12سال درخواست طالق داده بود.
شعبۀ  12دیوان عالی کشور نیز در تاریخ  15اردیبهشت  1392در پروندهای رأی به عدم
امکان سازش داده و طالق زوجه را صادر کرده است؛ به این دلیل که زوجین تنها هشت ماه
زندگی مشترک داشتهاند و مدت زیادی را جدا از هم زندگی کردهاند و برای جلوگیری از
ایجاد مفسده ادامۀ زندگی مشترک بین آنان در وضعیت موجود مصلحت نیست1.
این درحالی است که اصل  3قانون اساسی در مورد چهاردهم «تأمین حقوق همهجانبۀ
افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»
را یادآور میشود .همچنین در اصل  20بر «حمایت قانونی یکسان» از همۀ افراد «اعم از
زن و مرد» و در همۀ جنبهها و ابعاد حقوق «با رعایت موازین اسالم» تأکید شده است.
تأکید بر جرمانگاری نشوز زوج و درنظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری برای موارد
غیرمالی نشوز وی ،از آن جهت است که در حال حاضر زوجه تنها با اثبات عسر و حرج خود
 .1سایت پژوهشگاه قوۀ قضائیه
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به دادگاه میتواند امکان رهایی از زندگی را که در آن به لحاظ جنسی در مضیقه است ،پیدا
کند ،حال آنکه نشوز زوج طبق قواعد فقهی بهتنهایی موجب طالق زوجه است و لزومی به
اثبات عسر و حرج در این زمینه نیست (حکمتنیا)187 ،2 ،1388 ،؛ امری که در محاکم ما
رعایت نمی شود و زن مجبور است عسر و حرج خود را در موردی اثبات کند که عمالً امکان
اثبات آن وجود ندارد ،چراکه اغلب زوج در چنین مواردی حاضر به شهادت دادن نیست و
برای روابط خصوصی زوجین هم عموماً شاهدی وجود ندارد.
نتیجه
استواری کانون خانواده بر پایۀ عواطف و احساسات و وابستگیهای روحی ،نقش و
حضور کیفر و مجازات را در آن کمرنگ میکند و خصوصی بودن آن تا حدودی ورود قانون
را به آن با محظورات مربوط به حرمت حقوق و آزادیهای فرد در ساحت حریم خصوصی
خانواده مواجه میسازد .مالحظۀ همین ویژگی ،در جرایم عمومی نیز یکی از ادلۀ قابل
گذشت بودن برخی از جرایم مالحظات خانوادگی و حیثیتی است .بنابراین در موارد مربوط به
مشکالت خانوادگی به طریق اولی رعایت حریم خصوصی خانواده و اولویتبندی اهمیت
بسزایی دارد و ورود قانون به این عرصه باید به موارد بسیار ضروری محدود شود؛ چراکه فرو
ریختن پردههای محبت و احترام ،صدمۀ جبرانناپذیری است که در اغلب موارد ادامۀ زندگی
را ناممکن میسازد .بااینحال کمک گرفتن از قانون و حراست از حریم افراد در برخی موارد
اجتنابناپذیر مینماید و راهی به جز تمسک به ضمانتهای کیفری باقی نمیماند .از جملۀ
این موارد ضایع شدن حقوق اولیۀ افراد در زندگی مشترک است و طبیعتاً حق جنسی یکی از
مهمترین حقوقی است که در زندگی زناشویی میتوان برای زوجین متصور شد.
تأثیر عدم برآور ده شدن این نیاز در روحیات زوجین و نحوۀ ادامۀ زندگی آنان غیرقابل
انکار است؛ تاجایی که دلیل بسیاری از طالقها ممکن است به عدم تفاهم زوجین در این
مسئله بازگردد .بنابراین همانگونه که زن در زندگی مشترک موظف به تمکین نسبت به نیاز
جنسی مرد است و عدم رعایت این مسئولیت ضمانتهای کیفری شرعی و قانونی سنگینی
برای وی در پی دارد ،مرد نیز باید متوجۀ نیاز جنسی همسر خود بوده ،در این زمینه اهمال
نورزد؛ چه آنکه در اسالم ارضای نیاز جنسی زن محدود به شوهرش است و همین
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محدودیت بیشک وظیفۀ مرد را سنگینتر خواهد کرد.
نشوز زوج در زندگی مشترک در صورت عدم انجام تعهدات شرعی و قانونی نسبت به
زوجه که در فقه تحت چهار قالب نفقه ،حسن معاشرت ،مواقعه و قسم عنوان شده است،
محقق میشود و پس از مرحلۀ وعظ و نصیحت زن ،در صورت عدم توجه و اصالح زوج،
حاکم حق تعزیر زوج را خواهد داشت.
ازآنجا که نهاد خانواده در اسالم بهغایت ارزشمند و آیات قرآن و روایات معصومان (ع)
نیز مؤید این مطلب است ،نهایتِ تالش شارع برای حفظ و حراست از کیان آن بهکار گرفته
شده است .ضمانت کیفری تعزیر شوهر ناشز نیز یکی از این تدابیر است که به امید اصالح
زوج و جلوگیری از نابودی بنیان خانواده در شریعت اسالم تعبیه شده است.
مشروعیت ورود حقوق به ساحت روابط انسانی مبتنی بر ضرورتهای ناشی از حمایت از
حقهای ثابت است؛ حقهایی که به لحاظ عدم توازنها و نابرابریهای فیزیکی،
موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی و در نهایت جنسیتی ممکن است در معرض نقض و
نادیدگی واقع شود و موجد تام «حقآوری» مثبت ،تکلیف و برخورداری از حق امتیاز نباشد.
برابری و مساوات در مقابل قانون از اصول بنیادین مشروعیت دخالت دولت در تنظیم
روابط ،عالوه بر مشروعیت اصل سلطه و حاکمیت است ،لکن تبعیضات مثبت و فراهم
آوردن شرایط استیفای برابر در ظرفیتها و موقعیتهای نابرابر اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی
و جنسیتی نهتنها ناقض اصل بنیادین برابری و مساوات در قبال قانون نیست ،بلکه از
ضرورتهای مربوط به مشروعیت اعمال سلطه ،اقتدار و حاکمیت ،و دخالت در روابط انسانی
است.
بدینسان در معادلۀ برخورداری از حق بهرهمندی برابر از حقوق انسانی ،مدنی و
شهروندی ،اعمال تبعیضات نسبت به فراهم آوردن شرایط استیفا ،نگرش به اصل مساوات و
برابری در مقابل قانون با زمینۀ عقالنی است.
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 .12حسینی ،اکرم « ،تحکیم خانواده در آموزههای قرآنی» ،فصلنامۀ ماالعات راهبردی زنان،
 ،1383شمارۀ .26
 .13حکمتنیا ،محمود و همکاران ( ،)1388فلسفۀ حقوق خانواده ،جلد دوم ،تهران :روابط عمومی
شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
 .14حلی ،جعفربن الحسن (1389ق) ،شرایع االسالم ،جلد دوم ،تهران :منشورات االعلمی.
 .15خوشمنش ،ابوالفضل « ،ازدواج به مثابۀ پیمان بزرگ معناشناسی تطبیقی «میثاق غلیظ» در
قرآن» ،فصلنامۀ کتاب قیم ،1391 ،شمارۀ .6
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 .17طباطبایی ،محمدحسین ( ،)1372تفسیر المیزان ،مترجم :سید محمدباقر موسوی همدانی ،قم:
دارالعلم.
 .18عاملی ،محمدبن مکی (1410ق) ،اللمعه الدمشقیه فی فقه االمامیه ،دارالتراث ،داراالسالمیه.
 .19عاملی ،زینالدینبن علی (1410ق) ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،قم :کتابفروشی
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 .20عاملی ،زینالدینبن علی (1413ق) ،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،قم :مؤسسۀ
المعارف االسالمیه.
 .21غالمپور ،محمد و عبدالغنی ،سکین اسامه (« ،)1388عوامل تحکیم و تقویت خانواده»،
فصلنامۀ راه تربیت.
 .22فاضل لنکرانى ،محمد (1421ق) ،تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیلۀ ،النکاح؛ قم :مرکز
فقهى ائمه اطهار.
 .23کرمی ،محمدتقی و احمدیه ،مریم « ،تأثیر الضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجین» ،ماالعات

راهبردی زنان ،1390 ،شمارۀ .51
 .24مرادخانی ،احمد (« ،)1394احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب التفسیر مسند امام رضا(ع)»،
فصلنامۀ پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی ،1394،شمارۀ .39
 .25مشکینی ،میرزا علی ( ،)1377مصالحات الفقه ،قم :الهادی.
 .26ملکوتیخواه ،اسماعیل (« ،)1390معناشناسی «میثاق غلیظ» در پیمان همسری و بررسی
مؤلفههای بنیادین وفاداری به آن» ،فصلنامۀ ماالعات راهبردی زنان ،1390،شمارۀ .52
 .27معین ،محمد ( ،)1360لغتنامه ،تهران :امیرکبیر.
 .28موسوی خمینی ،روحاهلل (1425ق) ،ترجمۀ تحریر الوسیله( ،علی اسالمی) ،جلد پنجم ،دفتر
انتشارات اسالمی.
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 .31نجفی ،محمدحسن (1404ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،چاپ هفتم ،بیروت :دار
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بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی
در فقه و حقوق ایران
1

حامد خوبیاری

2

سید محمدصادق طباطبایی

چکیده
وجود مواد مربوط به عقد فضولی در باب قواعد عمومی قراردادها برخی را بر آن داشته که
احکام معامالت فضولی قابل تعمیم به تمامی انواع عقود است .اطالق گزارۀ پیشگفته در مورد عقود
إذنی از سوی فقهای متأخر مورد تردید قرار گرفته است .برخی قدرت إذن برای خلق عقد را زیر
سؤال برده ،تمامی عقود إذنی را نوعی ایقاع و عدهای إذن را به جهت رفع حکم تکلیفی حرمت و
عدم ایجاد حکم وضعی ،واقعۀ حقوقی دانستهاند .این دیدگاهها جریان احکام فضولی در اعمال
حقوقی إذنی را با اشکال مواجه کرده است .نگارندگان با تنقیح مفهوم ،انواع و آثار اعمال حقوقی
إذنی معتقدند إذن در روند تشکیل اراده قسمی از رضا است و چنانچه به قصد انشا ختم شود،
مصداق عمل حقوقی خواهد بود .از سوی دیگر ،تعمیم جریان احکام فضولی به تمامی اقسام اعمال
حقوقی موجب تعارض این باب از قواعد عمومی قراردادها با نظم عمومی خواهد بود .نویسندگان
این مقاله برخالف نظر رایج بین حقوقدانان بر این باورند که جریان فضولی در اعمال حقوقی إذنی
تنها در صورتی امکانپذیر است که اثر عمل فضولی قابل استناد به آذن باشد .برای این منظور
موضوع إذن باید مال متعلق به آذن بوده یا آنکه قابلیت استناد به آذن ،متعلق قصد طرفین قرار
گرفته باشد.
واژگان کلیدی :إذن محض ،ایقاع إذنی فضولی ،تنفیذ ،عقد إذنی فضولی.
 .1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان ،اصفهان -ایران
 .2دانشیار دانشگاه اصفهان ،اصفهان -ایران (نویسنده مسئول)

h.koubyari@gmail.com
tabatabaei@ase.ui.ac.ir
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مقدمه
پرداختن به مباحث پیرامون ماهیت إذن ،آثار و اقسام آن ،پیچیدگیهای بخصوصی دارد
که متأسفانه از جانب حقوقدانان مغفول مانده است .برای مثال حقوقدانان مراتب تشکیل
اراده را چهار مرحلۀ تصور ،تصدیق ،رضا و قصد انشا میدانند (شهیدی ،)129 ،1393 ،اما
جایگاه إذن را در این میان مشخص نکردهاند .از سوی دیگر برخی از نویسندگان عقود را با
توجه به اثر آنها به تملیکی ،عهدی و إذنی تقسیم کردهاند (محقق داماد و همکاران،1392 ،
ج 159 ،1و )164؛ حالآنکه این تقسیم فاقد مبنای یگانه است .اثر دو عقد نخست تملیک یا
تعهد است ،اما در قسم سوم إذن در عناصر ایجاد عقد است و نه اثر آن .بهعالوه حقوقدانان
و فقها بر سر اثر إذن و قدرت آن در انشای امر اعتباری متفق نیستند؛ برخی (نجفی،
1981م ،ج )351 ،27آن را موجب حکم وضعی و برخی (غروی اصفهانی به نقل از
فصیحیزاده )27 ،1380 ،آن را موجب حکم تکلیفی دانسته و درنتیجه از دایرۀ اعمال حقوقی
بیرون گذاردهاند .این اضطراب نظر و پراکندگی در مبنا و آثار معاملۀ فضولی نیز وجود دارد.
بنابراین نمیتوان بدون بررسی دقیق پدیدۀ إذن و عقد فضولی ،قائل به تسری احکام
فضولی در تمامی اقسام إذن شد.
بهکار بردن اصطالح عقود إذنی ،هرچند در بین فقهای متأخر (نائینی1373 ،ق ،ج،97 ،2
خویی1409 ،ق ،ج ،215 ،1حائری1423 ،ق ،ج 203 ،1و خمینی ،1376 ،ج )267 ،2امری
متعارف محسوب میشود ،اما در آثار حقوقدانان کمتر بهعنوان قسیم عقود عهدی و تملیکی
معرفی شده است .چشمگیرترین اثر حقوقی در باب إذن و عقود إذنی ،جلد دوم «فلسفۀ
حقوق مدنی» نوشتۀ جعفری لنگرودی است .کتاب «إذن و آثار حقوقی آن» تألیف علیرضا
فصیحیزاده که از نظر زمانی مقدم بر منبع پیشین بوده ،از دیگر آثار مربوط به پیشینۀ این
تحقیق است .در کتب یادشده جریان فضولی در عقود إذنی مورد بررسی و اشاره قرار نگرفته
و تنها حسین ناصری مقدم و همکاران ایشان در مقالۀ «جریان احکام و آثار فضولی در عقود
إذنی» ،با تکیه بر کتاب «المکاسب و البیع» عالمه نائینی بهطور مستقیم این موضوع را
مطرح کردهاند .با وجود این در هیچیک از کتب یادشده ،پاسخ پرسشهای ابتدایی روشن
نشده و در مقالۀ پیشگفته ،بیشتر به نقد آرای عالمه نائینی در باب عقود إذنی فضولی از
سوی نویسندگان پرداخته شده است.
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مشهور فقها و اغلب حقوقدانان برای توجیه حکم عدم نفوذ معامالت فضولی ،مبنای
«فقدان رضا» را انتخاب کردهاند تا به این ترتیب احکام فضولی را مانند احکام معاملۀ
اکراهی در تمامی عقود مجری بدانند (به نقل از محقق داماد و همکاران ،1389 ،ج329 ،2؛
شهیدی .)43 ،1391 ،این تعمیم ناروا سبب شده است تا برخی حقوقدانان معاملۀ مال غیر را
مغایر نظم عمومی دانسته ،جرمانگاری آن را از پیشرفتهای قانونگذار ایران بپندارند
(وروایی .)313 ،1383 ،چنانچه احکام فضولی را در تمامی معامالت جاری بدانیم ،این امکان
را به فضولی میدهیم تا با اثبات قصد خود ،از بار تعهدات قراردادی رها شده ،اصیل را
ناخواسته در برابر کسی قرار دهد که حتی ممکن است او را نشناسد .هدف از تحریر این
مقاله کاهش اصطکاک موجود بین نظم عمومی و احکام فضولی در چنین مواردی است؛ به
اینترتیب که با تحلیل مبانی و آثار عقد فضولی ،با تسری آن به تمام اعمال حقوقی مخالفت
خواهد شد .در این راستا ابتدا به طرح مباحث پیرامون إذن ازجمله ماهیت ،آثار و اقسام آن و
سپس به تحلیل مبانی و آثار عقود فضولی خواهیم پرداخت .درنهایت امکان جریان احکام
فضولی در اعمال حقوقی اذنی را بررسی خواهیم کرد.
 .1تعریف و ماهیت إذن
فقهای امامیه إذن را از جنبههای گوناگون مورد بررسی قرار داده و تقسیمبندیهای
متفاوتی را بر مبنای آذن ،مورد یا اثر إذن ارائه دادهاند .آذن در نظر ایشان ممکن است شارع،
مالک ،ذیحق ،ولی ،متولی وقف ،امام ،قاضی یا فقیه باشد .آنچه در این نوشتار مد نظر قرار
دارد ،إذن مالک و ذیحق بوده و بررسی سایر تقسیمات از حوصلۀ بحث خارج است.
 .1.1تعریف

ریشه معنای اصطالحی إذن اعالم است که بر اثر کثرت استعمال در معانی اعالم
رضایت و رخصت نیز به کار رفته است (فصیحیزاده ،همان .)23 ،برخی از فقها (حسینی،
1417ق ،ج )506 ،2إذن را در باب مسقطات ضمان مطرح نموده و آن را رخصت ذیحق در
تصرف و اثبات ید دانستهاند .تعریف لغتدانان از إذن با تعریف فقها منطبق است (زبیدی،
1414ق ،ج) 163 ،34؛ با این تفاوت که عالوه بر رخصت ،رفع مانع و فک حجر را در تعریف
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اذن وارد کردهاند .تعاریف لغوی و فقهی یادشده بر مبنای اثر إذن قرار دارند .حقوقدانان
(جعفری لنگرودی ،1388 ،ج )94 ،1نیز إذن را تعریف به اثر نموده و آن را «ازالۀ منع قانونی
به سود یک یا چند شخص ،از جانب شخص ذیحق» معنا کردهاند .بهنظر میرسد إذن در
تمامی انواع خود به معنای رفع مانع و اعطای اختیار است.
 .2.1ماهیت

یکی از مهمترین پیچیدگیهای إذن ،کاربردهای مختلف آن در قانون مدنی ازجمله مواد
 578 ،337 ،108یا  641است .نکتۀ قابلتوجه آن است که إذن همواره افادۀ اختیار برای
مأذون کرده ،ازاینرو تفاوتی بین إذن ابتدایی یا إذن حین عقد وجود ندارد .همین اثر
مشترک سبب شده است تا حقوقدانان (جعفری لنگرودی ،1390 ،ج )137 ،2إذن را در
تمامی اشکال خود دارای ماهیت واحد بدانند .إذن ممکن است مقدم بر قصد انشا ،حین عقد
یا در مرحلۀ اجرا محقق گردد .إذن مقدم و مؤخر بر عقد را إذن ابتدایی و إذن داخل در
مدلول عقد را إذن عقدی نامیدهاند (الموسوعۀ الفقهیه ،1381 ،ج .)278 ،8برای إذن مقدم بر
عقد میتوان عقود عینیای را مثال زد که قبض در آنها شرط لزوم است و نه صحت
(جعفری لنگرودی ،همان .)192 ،إذن در مادۀ  108قانون مدنی نیز نوعی إذن ابتدایی تلقی
میشود .إذن مؤخر بر عقد مانند إذن موجر به مستأجر ،جهت قبض موضوع اجاره بوده و
همینطور است در مزارعه و مساقات که إذن به تسلیم زمین از عناصر عقد نبوده ،در مقام
اجرای عقد صادر میشود .از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که إذن در اغلب موارد،
وجودی مستقل از عقد دارد .بنابراین ممکن است عقدی به دالیلی (جز آنچه مربوط به
اهلیت و ارکان تراضی است) باطل باشد ،اما إذن ضمن آن به حیات خود ادامه دهد .مادۀ
 681قانون مدنی که قول به استمرار وجود إذن پس از استعفای وکیل را پذیرفته ،مؤید
همین استقالل است (الشریف ،سعیدی .)42 ،1397 ،با وجود این ،حکم یادشده در عقد
ودیعه و پس از فسخ هریک از طرفین مورد قبول حقوقدانان (کاتوزیان ،1389 ،ج)45 ،4
واقع نشده است .در مقبوض به بیع فاسد نیز إذن در قبضْ وجود مستقل نداشته ،در صورت
بطالن عقد ،کانلمیکن خواهد بود (مادۀ  366قانون مدنی).
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ماهیت استقاللی إذن و عدم وجود اناطه و توالی ایجاب و قبول در اغلب عقود إذنی،
گروهی (حائری1423 ،ق ،ج94 ،2؛ کاتوزیان )65 ،1390 ،را به این باور رساند که إذن در
همۀ انواع خود ایقاع بوده ،عقود إذنی مصداقی در عالم اعتبار ندارند .برخی دیگر از فقها
(نجفی ،همان ،)409 ،پیشتر رفته و إذن را از دایرۀ اعمال حقوقی خارج و آن را غیر عقد و
ایقاع دانستهاند .برخالف نظر اخیر ،حقوقدانان (جعفری لنگرودی )87 ،1392 ،برای إذن
قائل به قدرت انشای امر اعتباری شده ،عمل حقوقی بودن آن را امری مسلم میدانند .به
این ترتیب ،راجع به ماهیت و آثار إذن نظر واحدی وجود ندارد .با بررسی دقیقتر انواع إذن و
آثار آن خواهیم دید که نظریات یادشده هریک به نحوی آینهدار حقیقت إذن هستند.
 .2انواع و آثار إذن
إذن در برخی موارد فاقد حکم وضعی بوده ،تنها حکم تکلیفی حرمت یا کراهت را از
میان برمیدارد .این نوع إذن را إذن محض یا مجرد مینامیم .از سوی دیگر إذن ممکن
است نوعی ایقاع و یا یکی از عناصر سازندۀ عقد قلمداد شود .در ادامه به بررسی انواع إذن و
آثار آن خواهیم پرداخت.
 .1.2إذن محض (واقعۀ حقوقی إذنی)

این قسم از إذن بهطور مستقل از سوی آذن صادر میشود؛ بنابراین رد مأذون اثری در
وجود آن نخواهد داشت .فقها برای این قسم إذن در خوردن طعام یا سکنی را مثال زدهاند
(محقق کرکی ،بیتا ،ج .)8 ،2از مثالهای موجود روشن میشود که موضوع إذن محض
تصرفات تکوینی است .فقیهان برای آثار إذن محض ،جواز تصرف در اثر رفع حرمت یا
کراهت (اردبیلی ،1379 ،ج )497 ،7و سقوط کفاره (موسوعه الفقهیه ،1381 ،ج )306 ،8را
برشمردهاند .نکتۀ قابل توجه آن است که این نوع إذن را ازآنرو محض دانستهاند که با قصد
انشا عجین نشده و فاقد اثر اعتباری و حکم وضعی است .با وجود این ،شکی نیست که إذن
محض از افعال ارادی بوده ،به همین دلیل ،إذن آذنِ محجور پذیرفته نیست (نجفی ،همان،
 .)387برداشت یادشده از إذن این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد میکند که رابطۀ إذن با
رضا و قصد انشا در مراحل تشکیل اراده چگونه است؟ برخی از فقهای معاصر (خمینی،
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1410ق ،ج ،)207 ،2بین مفاهیم إذن و رضا قائل به اینهمانیاند .این نظر را نمیتوان
پذیرفت ،چراکه رضا در اغلب عقود عهدی و تملیکی فاقد عنصر إذن بوده و اگر مانند اجاره،
مزارعه ،مساقات یا مضاربه ،إذنی وجود داشته باشد به مرحلۀ اجرا مربوط است ،نه مراحل
تشکیل اراده .یکی از حقوقدانان (فصیحیزاده ،همان )40 ،تفاوتی را مطرح کرده که این
ایراد به آن نیز وارد است؛ به این ترتیب که رضا را یک کیف نفسانی و مربوط به ارادۀ باطنی
دانسته است که چنانچه ابراز گردد ،إذن خوانده میشود .بهنظر میرسد إذن مانند اجازه از
اقسام رضا بوده و رضا مفهومی اعم از إذن باشد (جعفری لنگرودی ،1390 ،ج.)19 ،2
بنابراین رضا در اغلب عقود تملیکی داللتی بر إذن ندارد؛ ولی اگر رضا دال بر إذن باشد و به
قصد انشا نرسد ،مفید اباحه خواهد بود (قمی ،1371 ،ج .)513 ،3تفاوت دیگر رضا و إذن که
مربوط به بحث حاضر بوده ،آن است که إذن نمیتواند مؤخر بر مأذونفیه باشد ،اما رضا
ممکن است به امری در آینده یا گذشته تعلق گیرد (محسنی.)174 ،1390 ،
بنابر مطالب پیشگفته ،اثر إذن محض اباحه است .همچنین میدانیم اباحه حکم تکلیفی
بوده و متعلق احکام تکلیفی اعم از ترخیصی و الزامی فعل مکلف است (صدر1406 ،ق ،ج،1
 .)53از جمع مقدمات یادشده چنین نتیجه میشود که موضوع إذن محض همواره باید فعلی
مانند اتالف یا انتفاع باشد .با توجه به ماهیت واحد إذن ،این نتیجه قابل تسری به انواع دیگر
إذن است؛ چراکه اثر تمامی آنها اعطای اختیار به مأذون میباشد .بهنظر میرسد إذن در
مواد  108و قسمت نخست مادۀ  120مؤید نتیجۀ فوق بوده ،موجب اباحه باشد .بااینحال
برخی از حقوقدانان (کاتوزیان ،همان )65 ،إذن محض را نوعی ایقاع إذنی دانستهاند .ایراد
این قول ،نظر به مقدمات و نتایج پیشین روشن است .ایقاع ازآنرو که عمل حقوقی
محسوب میشود نیازمند قصد انشاست؛ حالآنکه بهکار بردن واژۀ «محض» از سوی
قانونگذار نشاندهندۀ انشایی نبودن این نوع از إذن است.
 .2.2عمل حقوقی إذنی

عمل حقوقی عبارت از ماهیتی است که منحصراً به ارادۀ انسان و به هدف تحقق آثار
حقوقی آن در عالم اعتبار ایجاد میگردد (شهیدی ،همان )33 ،و نتیجۀ آن همواره امری
اعتباری است (همان .)45 ،بدون شک عمل حقوقی برای وجود ،نیازمند قصد انشا بوده،
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چنانچه در مرحلۀ رضا توقف کند ،تأثیری در عالم اعتبار نخواهد داشت (محسنی ،همان،
 .)158پیش از این دانستیم إذن محض ازآنرو که منجر به قصد انشا نمیشود ،از خلق
موجود اعتباری ناتوان است و اثر آن تنها در احکام تکلیفی ظاهر میشود .همچنین دیدیم
که اثر مشترک إذن در تمامی انواع آن اختیار است .ایجاد اختیار آنگونه که برخی پنداشتهاند
(جعفری لنگرودی ،همان ،)134 ،نمیتواند بهتنهایی اثر وضعی و اعتباری عمل حقوقی إذنی
باشد .برای ایضاح بحث نخست باید آثار اعتباری عمل حقوقی اذنی را منقح کنیم.
 .1.2.2آثار عمل حقوقی إذنی

بررسی در آثار فقها و تحلیل ماهیت إذن ،حاکی از آن است که إذن در مفهوم انشایی
خود دارای آثار عام و مشترکی است که البته ممکن است در موارد خاص تأثیر بخصوصی
نیز داشته باشد .آثار عام عمل حقوقی إذنی را در سه قسم تقسیمبندی کردهاند:
الف) صحت تصرفات .اگر تصرفی موقوف بر إذن دیگری باشد ،إذن آذن (من له الحق)
موجب صحت تصرفات مأذون (من علیه الحق) خواهد بود (حلی1413 ،ق ،ج .)391 ،1این
اثر را در إذن ولی برای ازدواج ،إذن زوج به زوجه در انتخاب مسکن یا شغل ،إذن مرتهن به
راهن جهت فروش عین مرهونه و یا إذن متولی در تصرف (مادۀ  85قانون مدنی) میتوان
دید .حقوقدانان و فقها در وجود این اثر برای عمل حقوقی إذنی تردید ندارند.
ب) نیابت در تصرفات .این اثر در نوشتههای برخی فقها (نائینی1413 ،ق ،ج )317 ،2با
عنوان والیت در تصرف مطرح شده است؛ هرچند عدهای (حسینی ،همان )411 ،بین مفهوم
نیابت و والیت ناشی از إذن قائل به تفاوت شدهاند که بررسی آن خارج از حوصلۀ بحث
حاضر است .بههرحال اغلب فقها (عاملی1412 ،ق ،ج 384 ،2و ج )15 ،1در تعریف اعمال
حقوقی إذنی اصطالح استنابه را مطرح نموده و إذن توأم با قصد انشا را مفید نیابت
دانستهاند .برخالف اثر پیشین این اثر مورد قبول برخی از حقوقدانان (جعفری لنگرودی،
همان ) 34 ،قرار نگرفته است .ایشان برای ردَّ اثر نیابت ،عقود مضاربه و احباس را مثال
زدهاند (همان 35 ،و  .)122این اشکال وارد نیست ،چراکه إذن در عقود مضاربه و حبس
داخل در مدلول قصد انشا نبوده و به این دلیل است که افادۀ اباحه و اختیار میکند ،نه
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نیابت .برخی دیگر از حقوق دانان عنصر نیابت در عقد ودیعه و عاریه را مورد انتقاد قرار داده و
گفتهاند« :نیابت ،تنها در اعمال حقوقی (که جنبۀ اعتباری دارند) قابل تصور است و در اعمال
مادی راه ندارد» (شهبازی .)70 ،1393 ،مقدمۀ استدالل یادشده مخدوش است ،چراکه
امکان نیابت در اعمال مادیای که طبیعتاً قائم به شخص نیستند وجود دارد .مادۀ 665
قانون مدنی مقرر میدارد« :وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینهی
قطعی داللت بر آن کند» .بدیهی است قبض ازجمله اعمال مادی قابل نیابت و وکالت بوده
که مورد تأیید قانونگذار قرارگرفته است .با توجه به عدم توجه ایرادات پیشگفته به مفید
نیابت بودن إذن ،بهنظر میرسد قصد انشا توأم با إذن را باید موجب نیابت بدانیم .تفاوت اثر
نخستین و اخیر عمل حقوقی إذنی ،در عقود فضولی مراعی و موقوف پدیدار میشود که
مورد اول نیاز به تنفیذِ من له الحق داشته ،مورد دوم نیاز به تنفیذ مالک دارد.
ج) ارتفاع ضمان .برخی از حقوقدانان إذن آذن را موجب ارتفاع ضمان و امانی شدن ید
مأذون میدانند (کاتوزیان ،1389 ،ج .)7 ،4عدهای دیگر إذن مجانی مالک را عنصر سازندۀ
ید امانی معرفی کردهاند (محقق داماد ،1388 ،ج .)93 ،1با وجود این و با توجه به موارد
متعدد مطرح در فقه و حقوق باید گفت که وجود إذن با امانت و ارتفاع ضمان مالزمه ندارد.
برای مثال در مقبوض به عقد فاسد (مادۀ  366قانون مدنی) یا مقبوض بالسوم (نجفی،
همان ،)73 ،علیرغم وجود إذن ،ید متصرف ضمانی است .همینطور در مواردی که شخصی
به اضطرار مال دیگری را میخورد و یا تلف مال در ید صنعتگر 1،ید مأذون ضمانی تلقی
میشود (موسوعه الفقهیه ،1381 ،ج .)314 ،8در مواردی که شرط ضمان بر مأذون شده
باشد ،تردید جدی وارد نبوده و محل مناقشه موردی است که إذن از جانب آذن به نحو
اطالق صادر شود .در این مورد عدهای اصل را با توجه به قاعدۀ «علی الید» بر ضمان
گذارده و عدهای إذن را دال بر امانت میدانند (حسینی ،همان .)515 ،همانطور که پیداست
آنان که قائل به عدم ضمان مأذون در حالت اطالق هستند ،نظر به داللت إذن به نحو
فحوی یا شاهد حال دارند .بنابراین بهنظر میرسد إذن ذاتاً اقتضای امانت ندارد که اگر
داشت ،شرط ضمان بر مستعیر ،شرط خالف مقتضای ذات عقد بود (جعفری لنگرودی،
.)99 ،1382
 .1مال المأکول فی المخمصۀ و المال التالف فی ید الصانع.

بازخواني جريان احکام فضولي در اعمال حقوقي إذني در فقه و حقوق ايران

211 

عالوه بر موارد پیشگفته ،آثار بخصوصی بر إذن در موارد خاص از قبیل إذن پزشک،
قاضی یا حاکم بار میشود که بررسی آنها ،خالف رعایت اختصار است .اعمال حقوقی
إذنی ،مانند سایر اعمال حقوقی ،منقسم به عقد و ایقاع بوده و اعتبار طبیعت ثالثه برای برخی
از آنها فرضی است که با منطق حقوق سازگار نبوده و مخالف نظر اغلب حقوقدانان است
(نعمت اللهی .)303 ،1394 ،در ادامه به بررسی آثار عقود و ایقاعات إذنی خواهیم پرداخت.
 .2.2.2عقود إذنی

از یک سو اثر مشترک انواع إذن ،اعطای اختیار بوده و از سوی دیگر مادۀ  183قانون
مدنی مقرر داشته است« :عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر
دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» .تغایر موجود بین تعهد و اختیار،
همچنین اطالق واژۀ عقد در آیۀ شریفۀ «اوفوا بالعقود» موجب شده است تا برخی (نائینی،
همان ،)81 ،عقود إذنی را به جهت الزمالوفا نبودن از دایرۀ قراردادها خارج بدانند .روشن
است که در هیچیک از عقود إذنی ،صرف قبول طرف ایجاب برای وی موجب تعهد نخواهد
بود و تعهدات وی در اثر تصرفات اوست .ازهمینرو در عرف معامالت ،قبول وکالت دیگری
به معنای تعهد به انجام موضوع وکالت نیست .برای مثال شخصی که وکیل در فروش
خودرو یا ماشین شخصی دیگر میشود ،تنها اختیار معامله را بهدست میآورد و تعهدی به
فروش موضوع وکالت ندارد؛ چراکه اختیار وی مانع اعمال حق موکل نمیشود (فصیحیزاده،
 .)1393با وجود تردید یادشده ،قانون مدنی در مواد  635 ،607و  ،656ودیعه ،عاریه و وکالت
را موجد اثر اعتباری و در زمرۀ عقود دانسته است .با وجود این ،پذیرش وجود عقود إذنی با
دو اشکال عمده روبروست .میدانیم ایجاب و قبول ،ارکان عقد بوده و از شرایط صحت
ارتباط آنها توالی و اناطه است (قنواتی 448 ،1383 ،و  ،)457اما برخی از جلوههای عقود
إذنی مانند وکالتْ فاقد این عناصرند .به عبارت دیگر قصد انشایی که در عقد بهکار میرود
قصدی است که خودبهخود نمیتواند یک موجود اعتباری را به وجود نهایی برساند ،بلکه
انشای ایجابکننده اثر عقد را به وجود اقتضایی در ظرف اعتبار ایجاد میکند و اثر قبول این
است که آن موجود اقتضایی را به مرحله وجود نهایی میرساند (جعفری لنگرودی،1392 ،
 .)60بااینحال درنظر بگیرید زوجی پس از ازدواج و بدون اطالع ،زوجه را وکیل در طالق
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کرده ،بعد از بیست سال مفقوداالثر میشود .زوجه پس از بیست سال از وکالت آگاهی
می یابد .بدون شک در اینجا توالی عرفی و اناطۀ ایجاب زوج به قبول زوجه وجود ندارد ،اما
وکالت صحیح تلقی میشود .این تعارضات موجب اضطراب مواد قانون مدنی در باب وکالت
شده است (تعارض مواد  657و .)681
برخی از فقها (نجفی ایروانی ،1384 ،ج )89 ،1قبول در عقود را نیازمند قصد انشا
ندانسته و به این ترتیب تفاوتی بین عاریه ،بیع یا رهن قائل نشدهاند .این تحلیل هرچند
میتواند در حل ایرادات اناطه و توالی در عقود إذنی مؤثر باشد ،اما مغایر با تعریف یادشده از
عقد و همچنین مادۀ  191قانون مدنی است .راهحل دیگر آن است که در تعیین استقالل و
وابستگی قصد انشا ،نه قصد طرفین که تصمیم نهایی قانونگذار را مد نظر قرار دهیم.
بنابراین آنجا که قانون برای ایجاد عمل حقوقی قبول را ضروری میبیند ،ماهیت عمل
حقوقی عقد خواهد بود (کاتوزیان )75 ،1390 ،و این ارتباطی بهقصد اناطۀ ایجاب به قبول از
سوی موجب ندارد .درستی این تحلیلْ مستلزم پذیرش تقدم وجودی قانون بر اعمال حقوقی
است ،چراکه نتیجه آن عدم وجود عقد یا ایقاعْ پیش از تصمیم قانونگذار است که البته قابل
پذیرش نیست (جعفری لنگرودی .)8 ،1393 ،دوسوگرایی قانونگذار در برخورد با عقد
وکالت ،مؤید این نظر است که اگر قصد انشای موجب مستقل نبوده و منوط به قبول طرف
باشد ،ماهیت عمل حقوقی ،عقد (مادۀ  )657و درغیر اینصورت ایقاع (مادۀ  )681خواهد بود.
برای مثال در عقد ودیعه به دلیل وجود تراضی بین طرفین ،ازبین رفتن عقد ،نیابت و امانت
مالکانه را نیز ازبین خواهد برد (نجفی ،همان )97 ،و این برخالف حکم مادۀ  681در باب
وکالت است .بنابراین اعمال حقوقی إذنی در صورت وجود تراضی ،عقد بوده و درغیر
اینصورت ایقاع است .از نوشتههای برخی حقوقدانان (جعفری لنگرودی )139 ،1389 ،نیز
تأیید این نتیجه برمیآید .شایان ذکر است اثبات عقد بودن عاریه یا وکالت در قانون مدنی
مستلزم انتفای ادعای یادشده نخواهد بود.
 .3.2.2ایقاع إذنی

برخالف ایقاع تملیکی و عهدی ،نفوذ ایقاعی که از آن اباحه برخیزد و به اختیار دیگران
بیفزاید ،با هیچ مشکلی روبرو نیست (کاتوزیان ،همان .)65 ،بسیاری از حقوقدانان
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(فصیحیزاده ،همان )30 ،شأن ابتدایی إذن توأم با قصد انشا را ایقاع دانستهاند که در صورت
وجود شرایط دیگر از قبیل اناطه و تراضی به عقد مبدل میشود .برای مثال وکالت اساس ًا
نوعی ایقاع است ،اما چنانچه به دلیلی از قبیل ذکر اجرت ،نیاز به تراضی پیدا کند ،عقد
خواهد بود (جعفری لنگرودی .)67 ،1382 ،به این ترتیب ،برخالف ماهیت إذن محض و
عقود إذنی ،در مورد وجود ایقاعات إذنی ،تردید جدی میان فقها و حقوقدانان بهچشم
نمی خورد .پس از شناخت نسبی انواع و آثار إذن ،باید به بررسی اجمالی عمل حقوقی فضولی
و آثار آن پرداخت .در قسمت بعد به دلیل وجود مباحث مفصل و پرمغز در کتب فقهی و
حقوقی ،تنها به بررسی آنچه مربوط به بحث حاضر است اکتفا خواهیم کرد.
 .3عمل حقوقی فضولی
عقد فضولی عقدی است که غیرمالک بدون إذن از طرف «کسی که به إذن او نیاز
است»1انجام میدهد (موسوی بجنوردی ،1388 ،ج .)49 ،2مشهور فقها و اغلب حقوقدانان
عقد فضولی را ازآنرو که دارای تمامی شرایط صحت عقد است صحیح میدانند (کاتوزیان،
 ،1385ج .)102 ،2از طرف دیگر به نظر ایشان ،صحت بیع فضولی لزومی نبوده و تأهلی
است .به همین دلیل علیرغم ایجاد اثر ،تمامی آثار عقد نافذ بر آن بار نمیشود (موسوی
بجنوردی ،همان .)49 ،جریان فضولی در ایقاعات و وقایع حقوقی با تردید جدی روبروست؛
به همین دلیل در فقه ،مبانی و آثار فضولی با محوریت عقد مورد بررسی قرار گرفته است .ما
نیز در ابتدا مبانی و آثار فضولی را ذیل عنوان عقد فضولی منقح کرده ،سپس در بخش آخر
به جریان فضولی در انواع إذن خواهیم پرداخت.
در تبیین حکم عدم نفوذ معامالت فضولی ،فقهای متقدم و برخی از متأخرین ،نظریۀ
فقدان رضا را در قالبهای «رضای تقدیری» و «شرط متأخر» ،مطرح ساختهاند (محقق
داماد و همکاران ،1389 ،ج .)329 ،2رضای تقدیری ازآنرو که رضایت باطنی مالک را در
حین عقدْ شرط میداند با نص مادۀ  247قانون مدنی در تعارض است .پذیرش نظریۀ «شرط
متأخر» نیز مستلزم آن است که تنفیذ را رضای ساده تلقی کنیم و نه امر انشایی (صفار،
 .1من یحتاج الی اذنه.
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)32 ،1391؛ حال آنکه میدانیم برای استناد آثار عقد به مالک ،رضای ساده کفایت نمیکند.
همانطور که در عقد وکالت و برای ایجاد نیابت ،نیاز به قصد انشا است ،برای مستند شدن
آثار عقد به موکل ،رضای ساده کافی نیست .مهمتر آنکه قائالن نظریۀ شرط متأخر ،فرض
یادشده در مادۀ  254قانون مدنی را صحیح و نافذ میدانند (خمینی1418 ،ق .)597 ،پس
بهنظر میرسد قانون مدنی با حکم به عدم نفوذ این فرض ،هیچیک از انواع نظریات «فقدان
رضا» را نپذیرفته است .با وجود این ،نظریۀ «فقدان رضا» را میتوان در مورد معاملۀ مال
متعلق حق غیر (عقود فضولی مراعی) پذیرفت؛ چراکه در آن عقود ،تنفیذ جنبۀ انشایی ندارد
و عقد از زمان انعقاد مستند به مالک است .برخی از فقهای متأخر (موسوی خویی،1377 ،
ج )12 ،4به این تفصیل اشاره کرده ،آن را قابل قبول میدانند .به این ترتیب بهنظر میرسد
قانونگذار مدنی با کافی ندانستن رضایت مالک برای نفوذ معامله ،قصد انشای فضول را
برای تحقق عقد کافی پنداشته ،دلیل عدم نفوذ را عدم استناد آن به مالک میداند .ما نیز در
این نوشتار از نظریۀ «استناد به مالک» بهعنوان مبنای عدم نفوذ معامالت فضولی در حقوق
ایران استفاده خواهیم کرد.
با توجه به آنچه گفته شد ،عقد فضولی باید قابلیت تنفیذ و استناد به مالک را داشته
باشد .با بررسی منابع فقهی و حقوقی میتوان گفت :الف) در مواردی که فضولی عین متعلق
به غیر را معامله میکند ،استناد اثر عقد به غیر ،منطقی است (خمینی ،همان .)426 ،اما ب)
چنانچه در عقد فضولی ،فضول نامی از غیر نبرد و صرفاً تعهد یا إذن ثالث را موضوع معامله
قرار دهد ،عقد قابلیت استناد به غیر را ندارد و اثر عقد در قالب تعهد به فعل ثالث ،به فضول
مستند خواهد بود (طباطبایی یزدی1410 ،ق ،ج .)108 ،2با وجود آنچه گفته شد ،ج) اگر
فضول قصد نمایندگی خود را افشا کند یا وکیلی خارج از حدود إذن اقدام به معامله نماید،
قابلیت استناد اثر عقد به غیر ،متعلق قصد اصیل و فضول قرارگرفته ،ازاینرو حقی برای غیر
در تنفیذ معامله ایجاد میشود .درغیر اینصورت د) اگر وکیل واقعاً قصد معامله برای غیر را
داشته باشد ،ولی آن را پنهان کند ،جز در مواردی که موضوعِ معامله عین متعلق به غیر
است ،قرارداد به دلیل عدم مطابقت ایجاب و قبول ،باطل و غیرقابل استناد به مالک خواهد
بود (قنواتی ،همان .)237 ،بنابراین بهنظر میرسد در حقوق ایران معامالت فضولی تنها در
مواردی که قصد نمایندگی خود را فاش سازد ،یا آنکه به عین متعلق به دیگری معامله کند،
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قابل تنفیذ است .به همین دلیل برخی فقها (انصاری1415 ،ق ،ج )427 ،5جواز تنفیذ را
بهصراحت از آثار مالکیت دانستهاند .در قانون مدنی نیز موادی که جهالت اصیل نسبت به
فضولی بودن معامله را میپذیرد ،به مواردی اختصاص دارند که موضوع معامله مال متعلق
به غیر باشد؛ ازجمله در ایفای ناروا (مادۀ  )304و غصب (مادۀ  )325که شرط تصرف ،ظهور
در عین معین بودن مال مورد معامله دارد و همینطور مادۀ  263قانون مدنی که ذیل معامله
مال غیر مطرح شده است.
 .4جریان فضولی در اعمال حقوقی إذنی
پیش از این مقدمات ،بحث حاضر را در قالب شناسایی إذن و عمل فضولی مطرح کردیم
و مبنای منتخب برای پذیرش معامالت فضولی را نظریۀ استناد به مالک دانستیم .قبل از
ورود به بحث ،یادآوری این نکته الزم است که امکان وجود عقد إذنی فضولی از نگاه آنان
که مبنای معامالت فضولی را فقدان رضا میدانند غیرممکن است؛ چراکه دیدیم إذن
برخالف رضای ساده نمیتواند مؤخر بر عمل بوده ،حتماً باید ضمن یا پیش از عمل واقع
شود .بنابراین رضایت بدون داللت بر إذن نمیتواند موجب تنفیذ عقود إذنی باشد .این نتیجۀ
منطقی در باب اعمال حقوقی إذنی اکراهی از سوی بسیاری از حقوقدانان (فصیحیزاده،
همان105 ،؛ جعفری لنگرودی ،1386 ،ج )197 ،1پذیرفته شده است .ایشان معتقدند إذن
ناشی از اکراه ،باطل بوده و به همین دلیل ،هرچند قصد انشا قابل تنفیذ است ،اما مدلول آن
(إذن) امکان تنفیذ ندارد .فقها (نجفی ،همان )101 ،نیز در مورد عقد ودیعۀ اکراهی ،قبول
مکره پس از اکراه را موجب انعقاد عقد جدید میدانند و نه تنفیذ عقد سابق ،به همین دلیل
بر استمرار قصد مودع تأکید کردهاند .با انتخاب نظریۀ استناد به مالک بهعنوان مبنای
معامالت فضولی ،تفاوتی در عقد فضول برای خود یا برای مالک وجود ندارد؛ چراکه مهم،
وجود قصد انشای فضول و قابلیت استناد اثر آن به آذن است .تکرار این مسئله الزم است
که تنها عقودی قابلیت استناد به مالک را دارند که یا موضوع آنها ،مال مربوط به آذن بوده
است یا طرفینْ انعقاد عقد برای آذن را متعلق قصد خود قرار داده باشند.
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 .1.4جریان فضولی در إذن محض

دیدیم که إذن محض تنها موجب ارتفاع حکم تکلیفی حرمت و کراهت بوده ،به دلیل
عدم ارتباط با قصد انشا ،واقعۀ حقوقی شمرده میشود .گزارۀ یادشده ما را با این پرسش
روبرو میکند که آیا جریان فضولی در وقایع حقوقی جریان پیدا میکند یا خیر؟ واقعۀ حقوقی
را رویدادی میدانند که بهوسیلۀ انسان (بهطور ارادی یا غیر ارادی) و یا عامل دیگر در عالم
خارج تحقق یافته و دارای اثر حقوقی باشد (شهیدی ،همان .)33 ،وجه تمایز اعمال حقوقی و
وقایع حقوقی ،قصد انشا در اعمال حقوقی است و دیدیم که همۀ مبانی معاملۀ فضولی
(فقدان رضا و استناد به مالک) ،وجود قصد انشای فضول را امری مسلم انگاشتهاند (محقق
داماد و همکاران ،همان .)331 ،به این ترتیب در نگاه نخست میتوان گفت احکام فضولی
تنها مربوط به اعمال حقوقی است و نه وقایع حقوقی.
با وجود آنچه گفته شد ،امکان جریان احکام فضولی در وقایع حقوقی نیابتپذیر ،حکمی
عقالیی است (ناصری مقدم .) 166 ،1391 ،بدون شک برخی از اعمال مادی از قبیل قبض و
تسلیم ،ارادی و قابل نیابت هستند .قانونگذار مدنی نیز در مادۀ  ،665قبض ثمن را امری
نیابتپذیر دانسته است .برخی از فقها با اشاره به این تفصیل ،قابل نیابت بودن برخی از
اعمال مادی را پذیرفتهاند ،ولی تأکید کردهاند که اعمالی از قبیل ضرب و قبض ،هرچند
نیابتپذیرند ،اما قابل اجازه و تنفیذ نیستند (نائینی1373 ،ق ،ج .)212 ،1دلیل ایشان عدم
وجود قصد انشا در وقایع حقوقی است .با وجود این در قانون مدنی موادی بهچشم میخورد
که اینگونه اعمال مادی را قابل تنفیذ دانستهاند .مادۀ  260قانون مدنی مقرر داشته است:
«درصورتیکه معامل فضولی ،عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد
خود داشته باشد و مالک با اجازۀ معامله ،قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع
بهطرف دیگر نخواهد داشت» .در این ماده ،قبض عوض از سوی قانونگذار قابل تنفیذ
قلمداد شده است .شایان ذکر است حقوقدانان بر واقعۀ حقوقی بودن قبض در غیر عقود
عینی اتفاق نظر دارند (صفار .)15 ،1389 ،همچنین در مادۀ  621میخوانیم« :اگر مال ودیعه
قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بهجای آن أخذ کرده باشد باید آنچه
را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و
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حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند» .با وجود أخذ قهری قاهر ،موضوع این ماده اعم از
اعمال و وقایع حقوقی است .برخی از حقوقدانان بهصراحت این ماده را ذیل عنوان فضولی
قرار دادهاند (کاتوزیان ،1389 ،ج .)63 ،4به این ترتیب بهنظر میرسد ازآنرو که قبض
بهخودیخود آثار حقوقی و اعتباری (ضمانت) دارد ،هرچند بدون قصد انشا ،میتواند قابل
تنفیذ از سوی مالک عوض باشد (خمینی ،همان .)427 ،این نظر با تعمیم متعلق نظریۀ
استناد به مالک به مواردی اعم از آثار عقد میتواند تأثیر مفیدی در تحلیل منظور قانونگذار
داشته باشد .تأکید این نکته الزم است که پذیرش قابلیت تنفیذ در مورد اعمال مادی
نیابتپذیر ،مطابق با منطق بوده و حتی در حقوق کشورهای حوزۀ کامنال نیز پذیرفته شده
است (.)Burdick, 2000, 145
آنچه گفته شد تنها در مورد اعمال مادی است که به دلیل ارتباط آنها با اموال ،موجب
احکام وضعی (از قبیل ضمانت) میباشند .درصورتی که فعل متصرف تنها موجب حکم
تکلیفی باشد ،جریان احکام فضولی با ایراد مواجه بوده ،امکانپذیر نیست؛ چراکه جریان
کشف در حکم تکلیفی عقالً ممتنع است (موسوی خویی1417 ،ق ،ج .)28 ،2کالم یکی از
فقهای معاصر (تقریرات درس هاشمی شاهرودی 15 ،دی  1)1393در این زمینه ،مؤید این
مطلب است ...« :ولى در زمان بعد از اجازه حکم میشود که از اول منتقل شده است و این
دو حکم وضعى به ملکیت یک مال در یکزمان ،ازآنجاکه خود حکمهای وضعى در دو زمان
هستند؛ اشکال ندارد و مصلحت در خود این دو اعتبار وضعى است و میخواهد آثارى را بر
خود این حکم وضعىر که متعدد و در دو زمان استر بار کند و در متعلق آنکه واحد است؛
نیست .ولیکن در احکام تکلیفى ،این معقول نیست و نمیشود؛ متعلق واحد در زمان واحد
هم مصلحت غالبه داشته باشد و هم مفسدۀ غالبه (نمیتواند متعلق دو حکم اباحه و وجوب
قرار گیرد)» .به این ترتیب هرچند میتوان مالکیت منافع مالی را امروز برای «الف» اعتبار
کرد و بعداً شخص دیگری را مالک منافع همان روز شناخت ،نمیتوان عملی را «امروز» بر
شخصی حرام و بعداً عمل آن روز را بر او مباح دانست .فقها (حسینی ،همان )508 ،نیز
امکان تنفیذ را در احکام وضعی مفید دانسته ،در احکام تکلیفی بال موضوع میدانند.
 .1آخرین مشاهده در تاریخ  23بهمن :1398
https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shahroudi/osool/93/931015
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 .2.4جریان فضولی در عقود إذنی

برخی از مخالفان جریان احکام فضولی در عقود إذنی ،در وجود عقد اذنی ایراد کردهاند
که با توجه به توضیحات یادشده راجع به عقود إذنی قابل پذیرش نیست .پذیرش فضولی در
عقود إذنی با ایرادات دیگری نیز روبروست که عیناً قابلطرح برای پذیرش ایقاع إذنی
فضولی میباشند .بنابراین دفع ایرادات زیر در تحلیل وضعیت ایقاع إذنی فضولی نیز راهگشا
خواهد بود.
الف) اجازۀ مجیز علت تامۀ اثر است .یکی از فقهای متأخر برای فضولی قلمداد نمودن
عقد ،دو شرط را ذکر کردهاند .1 :فعل علت تامۀ اثر نباشد .بنابراین ایفای دین از جانب
غیرمدیون و ضمانت از غیر هرچند دخالت در اموال سایرین است ،اما فضولی قلمداد
نمیشود .2 .اجازۀ مجیز علت تامۀ اثر نباشد (نائینی ،همان)212 ،؛ توضیح آنکه متعلق اجازه
باید عمل ناقصی باشد که دارای صحت تأهلی است .چنانچه اجازه فینفسه علت تام باشد و
به امر دیگری ملحق نشود ،نمیتواند به معنای تنفیذ بهکار رود .فقها (خمینی ،1376 ،ج،2
 ) 18برای موردی که اجازه علت تامۀ اثر است ،ایقاعات و عقود إذنی را مثال زدهاند که البته
نشان از ایقاع انگاشتن عقود إذنی در نزد ایشان دارد .در گذشته ثابت کردیم که مفهوم عقد
إذنی مفهومی انتزاعی نبوده و در عالم اعتبار دارای مصداق است .فقهای معاصر نیز بین إذن
و عقود إذنی قائل به تمییز شده ،عقود إذنی را به دلیل عقد بودن ،موضوع احکام فضولی
قرار دادهاند (خمینی1418 ،ق .)428 ،مخالفان امکان تنفیذ عقود إذنی بر این باورند که اجازۀ
شخص بهخودیخود سازندۀ وکالت ،ودیعه یا عاریه است .این ایراد را در قسمت ایقاع إذنی
فضولی مورد بررسی قرار میدهیم.
ب) امتناع کاشفیت در عقود إذنی .فقها معتقدند محل نزاع در فضولی ،صورتی است که
اجازۀ قابلیت اتصاف به کشف و نقل را داشته باشد (خمینی ،همان .)477 ،برخی از ایشان
(نائینی1413 ،ق ،ج )446 ،2از این موضوع استفاده کرده و در مسئلۀ وکالت گفتهاند:
« رضای حاصل از اجازه ،کاشف از تحقق مضمون عقد از حین وقوعش است؛ ولی در عقود
إذنی که منشأ در آنها ،نفس إذن و رضا است ،چیزی بهجز نقل معقول نیست» .این ادعا
صحیح نیست .چ را نتوان در عقود إذنی قول به کشف را پذیرفت؟ دیدیم که متعلق إذن
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همواره فعل مأذون است .با وجود این در اغلب اعمال إذنی ،موضوع عمل مأذون مال متعلق
به آذن بوده و تصرف در مال غیر ،موجد آثار وضعی از قبیل ضمانت است .عالوه بر آن در
فرض حاضر ،عقدی توأم با قصد انشا وجود دارد که قطعاً آثار آن ازجمله نیابت و صحت
تصرف ،قابل استناد به مالک است .همچنین دیدیم که إذن مطلق در اغلب موارد به کمک
قرائن بر امانت داللت دارد .حال اگر فضول ،ضمن عقد إذنی فضولی تصریح به امانت نماید
یا از اوضاع و احوال چنین برداشت شود ،اثر وضعی ارتفاع ضمان را نیز بههمراه خواهد
داشت .چنانچه مبنای عدم نفوذ عمل فضول را فقدان رضا بدانیم ،انتقادات وارده صحیح
خواهد بود ،اما جالب آنکه منتقدان جریان کشف در عقد إذنی فضولی ،خود از بنیانگذاران
نظریۀ استناد به مالک و مخالفان نظریۀ فقدان رضا هستند.
 .3.4جریان فضولی در ایقاعات إذنی

پذیرش فضولی در ایقاعات با ایرادات بسیاری از سوی حقوقدانان و فقها مواجه بوده
است .نگاه ابتدایی به مواد قانون مدنی و عدم جریان فضولی در ایقاعاتی از قبیل طالق
(برگرفته از مادۀ  1135و  )1136یا وصیت (مادۀ  843در صورت ایقاع دانستن آن) ،سبب
جدیتر شدن تشکیک در وجود ایقاعات فضولی شده است .بهعالوه چنانچه معتقد به نظریۀ
فقدان رضا بهعنوان مبنای عقد فضولی باشیم باید ابرای فضولی را مانند ابرای اکراهی باطل
قلمداد کنیم (محقق داماد ،1388 ،ج .)257 ،2جدیترین دلیل فقها (انصاری ،همان)346 ،
برای بطالن ایقاعات فضولی اجماع است .استناد به اجماع از سوی برخی فقها مورد انتقاد
قرار گرفته (فصیحیزاده )192 ،1395 ،و تعمیم مواد قانون مدنی به همۀ انواع ایقاع تعمیمی
نارواست .بطالن طالق فضولی را میتوان در راستای حمایت از خانواده قلمداد کرد
(کاتوزیان )160 ،1390 ،و بطالن وصیت فضولی نیز از اقتضائات ماهیت وصیت است؛
بنابراین نمیتوان آن را به سایر ایقاعات تعمیم داد .توضیح آنکه مالک در اثر تنفیذ ،عمل را
به خود مستند میکند ،درحالی که مادۀ  826قانون مدنی وصیت را معلق بر فوت موصی
میداند .در موضوع موردبحث موصی (تنفیذکنندۀ عقد) زنده بوده ،وصیت معلق بر فوت
فضول خواهد بود.
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برای ردَّ ایقاعات إذنیِ فضولی ،ایراداتی را مطرح کردهاند که گاه با ایرادات وارد بر عقود
إذنیِ فضولی همپوشانی دارد .بعضی از ایرادات نیز بهطور کلی متوجۀ ایقاع فضولی بوده و
ناظر به بطالن آن است .در ادامه به تحلیل جداگانه این ایرادات خواهیم پرداخت و نتیجه
می گیریم که فضولی در ایقاعات إذنی قابل اعمال است؛ مگر آنکه امری مانع این جریان
باشد.
الف) اجازۀ مجیز علت تامۀ اثر است .همانطور که گفته شد برخی از فقها معتقدند تنفیذ
در ایقاعات إذنی علت تامۀ اثر است .ایشان با ایقاع پنداشتن عقود إذنی ،جریان فضولی در
این دسته از عقود را مورد تردید قرار داده بودند .در همین راستا برخی (حائری ،همان)203 ،
امکان تنفیذ در برخی ایقاعات را به معنای انشای ایقاع جدید میدانند و نه تنفیذ به معنای
واقعی .چنانچه بپذیریم که تنفیذْ استناد اثر عمل حقوقی به آذن است ،چه دلیلی بر تفکیک
قصد انشا در عقود و ایقاعات وجود دارد؟ در پاسخ میتوان گفت در لحظۀ انعقاد عقد از
خالل بهکار بردن الفاظ دال بر انشای نوعی معاهده و قرار بین طرفین عقد فضولی شکل
میگیرد ،اما در ایقاع ،انشای یکجانبه ،مانع از تشکیل عهد و قرار میشود (امیرخانی و
همکاران)16 ،1394 ،؛ بنابراین پس از انشا چیزی برای الحاق اجازه به آن باقی نمیماند.
این ایراد قابل دفع است ،چراکه دیدیم عمل حقوقی بهقصد انشا محقق میشود و مشهور
فقها (نجفی ،همان )276 ،معتقدند در انشا مباشرت مالک شرط نیست .بنابراین اعمال
حقوقی اعم از عقد و ایقاع ،بدون نیاز به مباشرت مالک و با قصد انشای فضول ،واجد امر
اعتباری شده ،این امر اعتباری علیالقاعده قابلیت استناد به مالک را خواهد داشت (خمینی،
 ،1376ج.)128 ،2
ب) امتناع کاشفیت در ایقاعات .برخی از حقوقدانان (شهیدی )145 ،1390 ،معتقدند که
«رضا بهعنوان یک شرط برای تحقق هر عمل حقوقی ضروری است و مقتضای عادی این
وضعیت ،بطالن ایقاع فضولی و عدم تأثیر رضای بعدی است» .ایشان ابرا را مثال زده،
امکان کاشفیت تنفیذ را امری غیرمنطقی میدانند .با وجود این بهنظر میرسد هرجا موضوعِ
متعلق إذن ،ما لِ مربوط به آذن باشد یا ارتباطی به اموال آذن پیدا کند ،فرض جریان احکام
فضولی ممکن است .در فرض ابرا چنانچه دین مشمول خسارت تأخیر تأدیه شده باشد و
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دائن تمایل به ابرای اصل دین داشته باشد ،تنفیذ ابرای فضولی و ابرای جدید تفاوت بسیاری
باهم دارند .با توجه به آنچه در قسمت کاشفیت در عقود إذنی گفته شد ،بهنظر میرسد
امکان کاشفیت تنفیذ در ایقاعات با اشکال جدی روبرو نباشد.
ج) تعلیقپذیر نبودن ایقاعات .برخی فقها (موسوی خوئی ،1377 ،ج )5 ،4در استدالل به
بطالن ایقاع فضولی ،به عدم قابلیت ایقاع برای قبول تعلیق نسبت به اجازه اشاره داشتهاند.
این ایراد نیز به ایقاعات إذنی اختصاص نداشته و از سوی بسیاری از حقوقدانان (حسینی
مقدم173 ،1387 ،؛ کاتوزیان ،همان )47 ،مورد تردید واقع شده است .جالب آنکه آن دسته از
فقها که عقود إذنی را ایقاع میدانستند ،جریان تعلیق در عقود إذنی را برخالف عقود تملیکی
بهصورت کامل پذیرفتهاند (حسینی مقدم ،همان .)231 ،حکم یادشده در مادۀ  1135قانون
مدنی در مورد طالق معلق را نیز نمیتوان به سایر انواع ایقاعات تسری داد؛ چراکه در برابر
طالق ،ایقاعاتی از قبیل وصیت و نذر وجود دارند که ذاتاً معلق تلقی میشوند.
نتیجه
با وجود تالشهای حقوقدانان و فقها ،ماهیت إذن از حیث عمل حقوقی یا واقعۀ حقوقی
بودن هنوز روشن نیست .ما در این تحقیق ،إذن را در تمامی انواع خود دارای ماهیت واحد
دانستیم و سپس با بررسی جایگاه إذن در روند تشکیل اراده ،آن را قسمی از انواع رضا
قلمداد کردهایم .به اینترتیب هرگاه إذن بهقصد انشا ختم شود ،مفید عمل حقوقی و چنانچه
در مرحله رضایت متوقف گردد ،تنها موجب حکم تکلیفی اباحه بوده ،بهنوعی واقعۀ حقوقی
تلقی می شود .از سوی دیگر مبنای معامالت فضولی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه
گرفتیم که برخالف نظر مشهور ،نظریۀ فقدان رضا در قانون مدنی پذیرفته نشده و نظریۀ
استناد به مالک مورد قبول واقع شده است .بهعالوه برای غیر نافذ تلقی کردن عمل فضول،
عقد باید بهواسطۀ موضوع آن یا قصد طرفین ،قابلیت استناد به مالک را داشته باشد و درغیر
اینصورت باطل خواهد بود .با توجه به این مقدمات ،نتیجۀ بحث روشن است؛ در إذن
محض که نوعی واقعۀ حقوقی قلمداد میشود ،اصل بر عدم جریان فضولی است؛ هرچند
قانون مدنی در مواد  260و  621جریان احکام فضولی در وقایع حقوقی را ممکن دانسته
است .جریان فضولی در اعمال حقوقی نیز با ایراداتی روبرو بود .برخی در وجود عقود إذنی
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تردید کرده بودند و عدهای إذن را با کشفْ مانعهالجمع میدیدند .تشکیک در وجود ایقاع
فضولی ،فارغ از إذنی ،تملیکی یا عهدی بهصورت جدیتری مطرح بود .عدهای نیز ایقاع را
اساساً قابل تعلیق برای ملحق شدن به تنفیذ نمیدانستند .در این نوشتار ایرادات یادشده را
طرح و به تفکیک برای پاسخگویی و تحلیل آنها تالش کردیم .درنهایت با توجه به ماهیت
انشایی اعمال حقوقی و کفایت قصد انشای فضول ،برای استناد اثر آن به مالک ،فضولی را
قاعدتاً در ایقاعات و عقود إذنیای که با اموال آذن در ارتباط است قابل اجرا دانستیم.
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کاوشی در سازگاری اعالمیۀ اسالمی با اعالمیۀ جهانی حقوق بشر
بر پایۀ دکترین حاشیۀ تفسیر
مصافی فضائلی

1

سجاد رضازاده

2

چکیده
حقوق بشر از زمان تصویب اعالمیۀ جهانی در سال 1948م ،مسیر جهانشمولی را درپریش گرفرت و در
میان رویکردهای مبتنی برر تنروع فرهنگری ،اعالمیرۀ ویرن در سرال 1993م بهصرراحت مهرر تأییردی برر
جهانشمول بودن آن زد .صدور اعالمیۀ حقوق بشر واکنشهای متفاوتی را در میان متفکران اسالمی موجب
شد .گروهی بر این باور بودند که مفاد این اعالمیه منطبق با متون و منابع اسالمی است ،دسرتهای دیگرر در
طیف مقابل از نگاه شریعت اسالمی در مقام انتقاد برآمدند ،و گروهی در میانۀ این طیف ،جمع بین آموزههای
اسالمی و مفاد اعالمیه را تحت شرایطی امکانپذیر دانستند .در میان گروه سوم ،عردهای برر آنانرد کره برا
بازخوانی متون دینی میتوان به سازگاری میان اسالم و حقوق بشر دست یافت بهگونهای که قرائت اسالمی
از حقوق بشر بهعنوان حاشیۀ تفسیر قابل پذیرش باشد .در این نوشتار ،پذیرش اعالمیۀ حقوق بشر در اسرالم
بهعنوان حاشیۀ تفسیر اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار میگیرد .بررسیهای بهعمل آمده در این
نوشتار حاکی از آن است که گزارۀ پیشگفته نمیتواند درست باشد؛ از یک سو برهرغم اشرتراکات فرراوان از
نگاه بنیادی تبایناتی وجود دارد و از سوی دیگر ،میان اعالمیۀ اسالمی و اعالمیۀ جهانی هریچ سلسرلهمراتبی
حاکم نیست.
واژگان کلیدی :اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،اعالمیۀ حقوق بشر در اسالم ،تنوع فرهنگی ،جهانشمولی،
حاشیۀ تفسیر.
 .1دانشیار دانشگاه قم ،قم -ایران (نویسندۀ مسئول)
 .2دانشجوی دکتری دانشگاه قم ،قم -ایران
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مقدمه
تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر (از این پس اعالمیۀ جهانی) در سال 1948م با چهار
واکنش مختلف از سوی کشورهای مسرلمان مواجره شرد .دیردگاه اول نراظر برر ایرراد بره
جهانشمولی حقوق بشر بود .عربستان به نمایندگی از این دیدگاه ضمن برهچالش کشریدن
برخی مواد اعالمیه مانند مادۀ 118اعالم میکرد اعالمیه صرفاً حاوی و بیانگر فرهنگ غربی
بوده و سایر فرهنگها بهخصوص آموزههای غنی دین مبین اسالم به فراموشی سپرده شرده
است؛ لذا جهانشمول نیست .دیدگاه دوم مربوط به کشورهایی چون مصر ،عرراق ،سروریه و
افغانستان است که به کلیت اعالمیه ایرادی ندارند ،ولی برخی از مصرادیق آن را ماننرد مرواد
216و  18مغایر با دین مبین اسالم میدانند .دیدگاه سوم مربوط به پاکستان بود که نهتنها به
اعالمیه ایرادی نداشتند ،بلکه آن را کامالً موافق با موازین اسالم میدیدنرد .دیردگاه چهرارم
مربوط به کشورهایی نظیر ایران و ترکیه بود که در بیتفاوتی کامل بهسر میبردند و علت آن
برخی مالحظات سیاسی و نوع حکومت آن زمان این دو کشور اسالمی بود (جاوید و مکرمی،
.)74 ،1391
رویکردهای پیشگفته فارغ از مرزهای جغرافیایی ،دارای نمایندگانی در میان اندیشمندان
اسالمی بود .برخی متفکران مثل مودودی در مقام مخالفت یا انتقاد از آن برآمدند (مودودی،
 7 ،1389و  ،)21تعدادی مانند مهدی بازرگان (بازرگان )97 ،1380 ،آن را موافرق برا تعرالیم
اسالمی دیدند (بینام 128 ،1384 ،و  ،)179و بعضی اندیشمندان همچون عالمه محمردتقی
جعفری و آیت اهلل عمید زنجانی مواردی از اعالمیه را مغایر با اسالم دانسته ،صردور اعالمیرۀ
اسالمی را پیشنهاد دادند که درنهایت در سال 1990م بره صرورت اعالمیرۀ حقروق بشرر در

 .1هررکرس حرق دارد از آزادی فکرر ،وجردان و مذهررب بهرررهمند شررود و ایرن حرق متضمررن آزادی تغییرر مرذهب یررا عقیرده،
همچنیرن آزادی اظهار عقیده و ایمان اسرت و نیرز شرامل تعلیمات مذهبری و اجرای مراسرم دینی میشود .هرکرس مریتوانرد از
این حقروق برهتنهایی یرا گروهی بره شرکل خصوصی یرا عمومی برخروردار باشد.
 .2هرر زن و مررد بالغری حرق دارند بردون هیچگونه محدودیرت از نظرر نژاد ،ملیرت ،تابعیت ،یرا مذهب با همدیگر زناشرویی کننرد و
تشرکیل خانواده دهند .در تمام مدت زناشرویی و هنگام انحالل آن ،زن و شروهر در تمرام امرور مربروط برره ازدواج ،دارای حقروق
مسراوی هستند.
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اسالم(1از این پس اعالمیۀ اسالمی یا اعالمیۀ قراهره) متبلرور شرد .تعردادی از نویسرندگان
مانند احمد نعیم نیز در صدد ایجاد تفاهم میان اسالم و حقوق بشر برآمدند ( Naim, 1995,
 .)20البته اندیشمندان اسالمی انتقادات دیگری در مورد تساوی حقوق بشر مطرح کردند؛ به
این معنی که تساوی مستلزم تساوی مطلرق نیسرت ،بلکره رفتارهرا بره اقتضرای شررایط و
خصوصیات افراد انسانی ،برای مثال در احراز سمت قاضی ،متفاوت است .تفاوت در برخرورد
با اقلیتها و رفتار متفاوت با جنسهای متفراوت نیرز مقتضری عقالنیرت و وجردان عمرومی
صورت میگیرد.
تعدادی از علمای اهل سنت در سال 1981م در قالب سازمان غیردولتی شورای اسالمی
اروپا به انتشار اعالمیۀ اسالمی جهانی حقروق بشرر2اقردام کردنرد ( Islamic Council of
 )Europe, 1981و در پی آن ،نماینردگان کشرورهای عضرو سرازمان کنفررانس اسرالمی
(سازمان همکاری اسالمی کنونی) ،با توجه به پشتوانههای عظیم و قوی حقوق بشر در دین
مبین اسالم ،پیشنهاد دادند اعالمیهای با توجه به اصرول اسرالم تهیره شرود و بره تصرویب
کنفرانس اسالمی برسد .سرانجام اعالمیۀ اسالمی حقوق بشر (اعالمیرۀ قراهره) در اجرالس
وزرای خارجۀ کشورهای عضو کنفررانس اسرالمی در سرال 1990م در  25مراده بهتصرویب
رسید .اعالمیۀ قاهره در واقع پاسخی دینی به اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بود.
همزمان با اینکه ایدۀ حقوق بشر مبتنی بر منابع اسالمی در جهان اسالم در حال شرکل
گیری بود ،در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از دهرۀ 1960م ایردۀ نروینی تکروین
یافت که تا حدودی بهمثابۀ احترام به تکثر فرهنگی و حقوقی کشورهای اروپرایی برود .ایرن
ایدۀ جدید «حاشیۀ تفسیر» نام داشت که بر اساس آن دادگاهها یا نهادهای فراملی یرا شربه
فراملی به تصمیمات ارکان تقنینی ،اجرایی و قضایی یک کشرورِ متعهرد در خصروص رد یرا
تحدید بخشی از کنوانسیون تمکین میکررد .بره عبرارت دیگرر ،حاشریۀ تفسریر «محردودۀ
صالحدید یک کشور در میزان اجرای مفاد یک کنوانسیونِ الزماالجرا است که از دیرد یرک
ارگان فراملی در مورد آن کنوانسیون مجاز شناخته میشود».

1
. Cairo Declaration on Human Rights in Islam
2
. Universal Islamic Declaration of Human Rights

 230

نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،پايیز و زمستان 98

پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا در مسیر آشتی میان اعالمیرۀ جهرانی حقروق
بشر و اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی ،میتوان به دکترین حاشیۀ تفسیر توسل جست؟ بهمنظور
پاسخ ،با بهرهگیری از دادههای کتابخانهای و استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،نخست بره
تبیین مفاهیم جهانشمولی ،تنوع فرهنگی و نسبیت حقوق بشر پرداخته شده ،سپس حاشریۀ
تفسیر بهعنوان راهحل احترام به تنوع فرهنگی و اجرای جهانشمول حقوق بشر مورد بررسی
قرار گرفته است ،آنگاه قابلیت اعمال حاشیۀ تفسیر در چالش میران اعالمیرۀ جهرانی حقروق
بشر و اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی به بحث و بررسی گذاشته شده است.
 .1جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی
اعالمیۀ جهانی در سال 1948م زمانی بهتصویب رسید که بسیاری از کشورهای امروزی
وجود نداشته یا مستعمرهای بریش نبودنرد و در تردوین آن مشرارکت نداشرتهاند .بااینحرال،
اعالمیۀ وین1در سال 1993م با چنین وضعیتی مواجه نبود و با حضور نمایندگان کشرورهای
مختلف جهان با رویکردهای متنوع و در کنفرانسی فراگیر که منعکسکنندۀ نگاههای متنوع
بود صادر شد و بر جهانشمولی حقوق بشر تأکید کرد و همزمران بهصرراحت از احتررام بره
فرهنگهای مختلف سخن راند .آیا جهانشمولی و تنوع فرهنگی قابل جمع هستند؟
 .1.1جهانشمولی حقوق بشر

جهانشمولی از خصوصیات اصلی حقوق بشر برشمرده شده و بر این اساس ،هرر فرردی
به دلیل انسان بودن از حقوق بشری معینی برخوردار است .مادۀ  2اعالمیرۀ جهرانی حقروق
بشر بیان میدارد« :هرکس میتواند از کلیۀ آزادیها که در اعالمیرۀ حاضرر بره آن تصرریح
شده است ،بیهیچگونه برتری ،منجمله از نظر نرژاد ،رنرگ ،جنسریت ،زبران ،دیرن ،عقیردۀ
سیاسی یا عقیدۀ دیگر ،موقعیت ملی یا اجتماعی ،تروانگری ،والدت یرا هرر وضرعیت دیگرر
بهرهمند گردد» .درواقع ،جهانشمولی با خصوصیت جهانشمول هنجارها مرتبط اسرت .ایرن
اعالمیه در مادۀ  1که درحقیقت اصل نظری و پایهای را مطرح میکند ،به اسراس تئوریرک
جهانشمولی اشاره دارد (سید فاطمی.)149 ،1382 ،
1
. World Conference on Human Rights. Vienna Declaration and Programme of Action. (1993).
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انتخاب عنوان «اعالمیۀ جهانی» و نه «اعالمیۀ بینالمللی» نشانگر داعیرۀ جهانشرمول
بودن آن اسرت .جهانشرمولی حقروقی یکری از دسرتاوردهای نهضرت حقروق بشرر اسرت
) .(Donnelly, 2013, 101همانطور که اگر جامعهای باشد ،وجود اصرول معرین اخالقری
الزم است؛ مثل احترام به حیات بشری ،عدالت ،مسرئولیت اجتمراعی ،رفترار شررافتمندانه و
غیره ) .(Milne, 1986, p.53در جامعۀ جهانی نیز حقوق بشر یک دغدغه و ارزش جهرانی
است و حمایت از آن تنها بهعهدۀ دولت نیست ).(Baehr, 2016, 12
جهانشمولگرایان برر ایرن عقیدهانرد کره برخری اصرول و اسرتانداردها ،تفراوت میران
فرهنگها را درمینوردد؛ تمام فرهنگها به حمایت از کرامت انسانی بها میدهنرد و حرداقل
استانداردهایی را برای حمایت از اعضای خود مقرر میکنند که برخی از آنها جهانی است و
رفتارهای فرهنگی بر آن اساس قضاوت میشود .فارغ از تعارضات فرهنگی و سیاسری مرورد
ادعای دولتها ،سازمان ملل هنجارهایی را منتشر کرده است کره از سروی کشرورها بررای
رسیدن به هدف مشترک مورد توافق قرار گرفته و اگر کشوری حقوقی را پذیرفته ،داوطلبانره
خود را متعهد به حمایت از این حقوق کرده است ).(Brennan, 1988, 372
حقوق بشر به آن علت جهانی است که از سوی تقریباً تمام دولتهرا برهعنوان تعهردات
الزماالجرای بینالمللی پذیرفته شده است و مفاد اسناد اصلی حقوق بشری یعنری میثراقین،
کنوانسیون منع تبعیض نژادی ،کنوانسیون محو کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنران ،کنوانسریون
منع شکنجه و کنوانسیون حقوق کودک از سوی بیش از  170کشرور مرورد حمایرت اسرت.
الگویی برای انحراف سیسرتماتیک از آن مجموعره وجرود نردارد و برهرغم تنروع فرهنگری،
سیاسی و اقتصادی دنیای معاصر مورد اتفاق نظر واقع شدهاند؛ همانگونه که اعالمیرۀ ویرن
در سال 1993م میگوید« :ماهیت جهانی این حقوق و آزادیها تردیدناپذیر است».
 .2.1نسبیت فرهنگی

نظریه و یا گرایش رقیب جهانشمولی حقوق بشر بر نسبیت فرهنگی تأکید دارد و مدعی
است هیچ فرهنگی بر فرهنگ دیگر نه برتری دارد و نه موجهتر است (سید فراطمی،1382 ،
 .)154رویکرد نسبیتگرا معتقد است که تنوع فرهنگی بسیاری زیادی در جهان وجود دارد و
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در این راستا ،هیچ ارزش جهانشمولی وجود ندارد .تنوع فرهنگی مستلزم تفسیر متفراوتی از
حقوق بشری است .با پذیرش حق شرط کشورها بر کنوانسیونهای حقوق بشرری ،پذیرفتره
شده است که ارزش جهانی حقوق بشر لزوماً مسرتلزم اجررای جهانشرمول حقروق بشرری
نیست و گرچه حقوق بشر ویژگی جهانی دارد و بر پایۀ کرامت انسانی بر تمام اشخاص قابل
اعمال است ،اجرای آن متحدالشکل نیست .دولتها حاشیۀ صالحدید مشخصی برای اجرای
حقوق بشری دارند و مالحظات و شرایط خاصری را میتواننرد درنظرر بگیرنرد ( Donders,
 .)2010, 16برخی جوامع دزدی را جرم شردیدی میداننرد ،ولری در جروامعی کره مالکیرت
خصوصی مفهومی ندارد دزدی صورت دیگری به خود میگیرد ( .)Cruft, 2015, 556تنوع
فرهنگی یک واقعیت اجتماعی است.
ایدۀ نسبیت فرهنگی ابتدا در اوایل قرن بیستم از سوی مردمشناسران امریکرایی مطررح
شد .آنها ادعا میکردند ارزیابی فرهنگهای مختلف بر مبنرای اسرتاندارد واحرد غیررممکن
است و تمام فرهنگها باید بر اساس احترام متقابل مورد قضاوت قررار گیرنرد ( Rehman,
 .)2007, 138جامعهشناسان و مردمشناسان با قبول نسبیت فرهنگی ،مخالف هرگونه ادعای
جهانشمولی در مورد «حقوق بشر» بوده ،بر این باورند که هر گرروه اجتمراعی متفراوت برا
گروههای دیگر است ) (Shelton, 2013, 116و جوامع متفاوت درک متفاوتی از درسرت و
نادرست دارند و آنچه برای فرد یا جامعهای درست و خوب است میتواند بررای شرخص یرا
جامعۀ دیگری درست یا خوب نباشد؛ حتی اگر شرایط مشابه باشد .لذا استاندارد معتبر جهانی
در مورد حقوق بشر وجود ندارد ،ازاینرو ،مفهوم حقوق بشرر بایرد مطرابق شررایط فرهنگریِ
محلی مشخص شود ) .(Hashimoto, 2004, 53مذهب عامرل مهمری در تنروع اخالقری
است و مذاهب مختلف سبکهای متفاوت زندگی را ایجاد میکنند ).(Milne, 1986, 45
حقوق بشر در این دیدگاه به لحاظ نظری و عملی با سلسله متغیرهایی همراه اسرت کره
در شناسایی این مفهوم و میزان آن الزاماً اثر مستقیم دارد .برخی از این متغیرها عبارتاند از:
نخست ،اخالق .صرف نظر از اصول ثابت اخالقی بسریاری از مسرائل اخالقری تحرت ترأثیر
متغیرهای اجتماعی به صورت ارزش جلوه میکند؛ درحرالی کره اخرالق از بایردهای اصرلی
حقوق بشر است .دوم ،عرف و عادت .کرامت ،امنیت و آزادی در محدودۀ هر عرف و عرادت
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به صورت متفاوت تفسیر میشود که خود تحولپذیر است .سوم ،نظم اجتماعی .قواعد ایجاد
نظم که از عوامل مؤثر در تفسیر بهشمار میرود ،همهجا به یکسان درک و ایجراد نمیشرود.
چهارم ،عدالت .حقوق بشر در عدالت ریشۀ نظری دارد ،امرا عردالت بره شریوههای مختلرف
تفسیر میشود .پنجم ،منافع ملی و مصالح عموم .از متغیرهایی کره در زنردگی بشرر برهطور
گسترده اثرگذار هستند ،منافع ملی در خصوص مسائل بینالمللی و مصالح عمومی در تعیرین
خط مشی سیاستهای داخلی است .ششم ،احتررام بره آرای عمرومی .موضروعی کره قابرل
چشم پوشی نیست ،رابطۀ میان حقوق بشر و دموکراسی است و برا نادیرده گررفتن آن بنیران
دموکراتیک حقوق بشر فرو میریزد .هفرتم ،حاکمیرت دولتهرا .انسرجام قواعرد حقروقی از
ضروریات یک نظام حقوقی است و نمیتوان با مجموعرهای ناهماهنرگ و نامنسرجم ،نظرام
حقوقی مطلوب بهوجود آورد (عمید زنجانی.)42 ،1388 ،
بر اساس نظریۀ نسبیت فرهنگی ،تنوع بیشمار فرهنگری وجرود دارد و تمرام رفتارهرای
فرهنگی به صورت برابر معتبر هسرتند و معیراری بررای قضراوت وجرود نردارد .ایرن نظریره
درمجموع مشروعیت حقوق بشر را که بهدنبال ایجاد اصولی بررای قضراوت در مرورد رفترار
همه فرهنگهاست زیر سؤال میبرد و بر آن است که برخی کشرورهای قدرتمنرد برا تأکیرد
افراطی بر جهانشمولی ،منافع ملی خود را ارزش جهرانی فررض میکننرد ( Ishay, 2004,
.)366
نسبیگرایان با جهانشمولگرایان اتفاق نظر دارند که تمام فرهنگها به کرامت انسرانی
ارج مینهد ولی تأکید میکنند که در برخی جوامع کرامت فررد از طریرق عضرویت در یرک
جامعه حفظ میشود و در برخی جوامع از طریق تکالیفِ معینشده؛ و اگر جوامع نظام داخلری
مناسبی برای حمایت از اعضای خود داشته باشند ابزارهای حقوق بشری غیرضروری اسرت.
آنها معتقدند برخی از عقاید ،ارزشها ،هنجارها و رفتارها در همۀ جهان معتبر نیستند ،بلکره
برای برخی فرهنگها معتبرند .از دیدگاه بعضی صاحبنظران ،جهانی بودن و نسربی برودن،
هر دو برای نظام بینالمللی حقوق بشر الزم است .جهانشمولی حقوق بشر با وضعیت جهان
معاصر ،تاریخ ،سیاست ،فرهنگ و تصمیمات مرتبط است .درحالی که نسبیت در درون مرزها
اعمال میشود ،جهانشمولی قواعد غیرقابل تفکیک حقوق بشری را جرح و تعدیل میکنرد.
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حقوق بشرِ جهانی بایستی برا شریوههای گونراگون در زمانهرای مختلرف و در مکانهرای
مختلف اجرا شود (.)Donnelly, 2013, 93
 .2تنوع فرهنگی و حاشیۀ تفسیر
از زمان تصویب میثاقین در سال 1966م مشخص شد که در اجرای حقروق بشرر اتفراق
نظر وجود ندارد .بعضی متفکران و دولتهای آسیایی در مقابل اعالمیۀ جهانی اعالم موضرع
کردند و در مقام دفاع از ارزشهای آسیایی برآمدند و برخی نویسندگان نیرز آن را «شرورش
علیه غرب» نامیدند ) .)Bruun, 2003, 5لذا پرسش مطرحشده این بود که چگونه میتوان
همزمان با حفظ ارزشهای فرهنگی هر جامعه به رعایت حقوق بشر نیز مقید بود؟
متون و رویههای بینالمللی با درک آنچره هنگرام تعرارض میران ارزشهرای جهرانی و
فرهنگهای جاری جامعه رخ میدهرد ،فضرایی بررای مرانور دولتهرا در خصروص برخری
حقهرای بشرری فرراهم کردنرد .در ایرن راسرتا ،اعالمیرۀ ویرن (1993م) در مرادۀ  5خرود
درعینحال که بر جهانشمول ،غیرقابل تجزیه ،مرتبط و وابسرته برههم برودن حقروق بشرر
تصریح دارد ،اضافه کرده است« :اهمیت ویژگیهای ملی و منطقهای و زمینههای فرهنگری،
تاریخ و مذهبی بایستی مد نظر قرارگیرد» .ولی این اشاره راهحل خاصی را برای مد نظر قرار
دادن ویژگیهای سیاسی و ملی کشورها و تفسیر مبتنی بر فرهنگ ارائه نمیکررد .دکتررین
«حاشیۀ تفسیر»1که در رویۀ پیشین این دادگاه اروپایی حقوق بشر شکل گرفته بود ،متضمن
روش حل تعارض و میزان صالحدید دولتها در اجرای تعهدات حقوق بشری بود.
 .1.2حاشیۀ تفسیر

اصطالح حاشیۀ تفسیر را اولین بار کمیسیون اروپرایی حقروق بشرر در سرال 1961م در
گزارش پروندۀ «اللس علیه ایرلند»2در خصوص وجرود شررایط اضرطراری در ایرلنرد بررای
معلق کردن برخی مواد کنوانسیون مرورد اسرتفاده قررار داد ).(Hutchinson, 1999, 639
این اصطالح در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی استفاده نشرده
1
. Margin of appreciation
2
. Lawless v. Ireland
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و بیشتر ناشی از محدودیتهای ناظر بر اجرای کنوانسریون بروده اسرت ( Arnold, 2012,

.)106
رأی دادگاه اروپایی در پروندۀ «هندیساید علیه انگلستان»1996(1م) سنگ بنای توسعۀ
رویکرد دادگاه به حاشیۀ تفسیر شناخته میشود ( .(Hutchinson, 1999, 639هندیسراید
یک ناشر انگلیسی بود که بر اساس قانون انتشارات انگلسرتان (مصروب سرالهای  1956و
1959م) به دلیل انتشار کتاب غیراخالقی برای کودکان محکوم شد .هندیساید بعد از اینکه
به این علت جریمه شد ،نزد دادگاه اروپایی به استناد موادی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
و ازجمله مادۀ  10در مورد آزادی بیان شکایت کرد .دادگاه اعالم کرد مادۀ پیشگفتره نقرض
نشده ،زیرا مداخله در آزادی (هندیساید) از سروی قرانون تجرویز شرده و بررای حمایرت از
اخالقیات جامعۀ دموکراتیک ضروری است .برای رسیدن به این نتیجهگیری ،دادگراه برخری
عناصر را مورد توجه قرار داد که به اثبرات وجرود «حاشریۀ تفسریر بررای دولتهرا» منجرر
میشود .حکم دادگاه بیان میکند« :سازوکار حمایتی مقررشده در کنوانسیون اروپایی حقروق
بشر نسبت به نظام ملی حمایت از حقوق بشر ،فرعیرت دارد .کنوانسریون در وهلرۀ نخسرت،
وظیفۀ تأمین حقوق و آزادیهای را بهعهدۀ هرکدام از دولتها میگذارد .نمیتوان در حقوق
داخلی امضاکنندگان کنوانسیون درک واحدی از اخالقیات اروپایی پیدا کرد .مقامات دولت به
دلیل تماس مستقیم و مداوم با قوا و ارگانهای اصلی کشورشان ،اصوالً در موقعیت بهترری
از قاضی بینالمللی برای نظر دادن در خصوص محتوای دقیق این الزامات و ضروری برودن
محدودیت یا مجازات قرار دارند» (.)Hutchinson, 1999, 462
حاشیۀ تفسیر ،دکترین قضایی است که دارای ساختار مشخصی است و دولتهای عضرو
دادگاه اروپایی نیز از آن حمایت کردهاند ) .(McGoldrick, 2016, 22دادگاه اروپرایی ،برر
اساس دکترین قضایی حاشیۀ تفسیر ،تفسیر گستردهای را به نفع حاکمیت ازجمله امنیت ملی
و سیاستهای اجتماعی میسر میسازد و برای دستیابی به توازن میان حقوق و منافع عمومی
و مسائل خانوادگی ،مقامات محلی را بهتر از مقامات اتحادیۀ اروپا میداند .زمرانی کره حرق

1
. Handyside v UK
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فردی در مقابل منفعت جامعه قرار میگیرد دادگاه نفع جامعه را سنگینتر ارزیرابی میکنرد و
دربارۀ اینکه آیا درجۀ محدودیت حق فردی متناسب با حق عمومی میباشد یرا نره تصرمیم
میگیرد .پروندۀ «هاتون علیه انگلستان» و پرونردۀ «وو علیره فرانسره» از نمونرههای اخیرر
دکترین یادشده است .در این پرونده شراکیان در سرال 2003م برا اسرتناد بره مرواد  8و 13
کنوانسیون ،به دلیل بروز اخالل در خواب در نتیجۀ زندگی در نزدیکی فرودگاه شکایت کرده
بودند .شعبۀ عالی دادگاه تأکید کرد« :قلمرو حاشیۀ تفسیر در تمام پروندهها یکسان نیسرت و
مطابق چارچوب آن تغییر میکند» و عنوان نمود که دولت تروازن منصرفانهای میران منرافع
اقتصادی موجود و حقوق ساکنان منطقه برای خرواب بردون اخرتالل درنظرر گرفتره اسرت
).(Leach, 2014, 415
در پروندۀ «وو علیه فرانسه»1در سال 2004م ،از شعبۀ عالی دادگاه اروپایی سرؤال شرده
بود آیا مادۀ  2کنوانسیون در خصوص حق حیات ،با نبود مقرراتی برای پیشگیری و مجرازات
سقط مسامحهکارانۀ جنین نقض شده بود .در این پرونرده ،خرانمی ویتنرامی بره اسرم «وو»
میبایستی پانسمان بیمار را برمیداشت و خانم ویتنامی دیگری بره همرین نرام ،میبایسرت
کنترلهای معمول بارداری را انجام میداد .پانسمان به نحوی برداشته شده بود که به سرقط
کودک وی منجر شد .شاکی استدالل میکرد که بر اساس مادۀ  2کنوانسیون ،شروع حیرات
از معنی و تعریف جهانی برخوردار است .دادگاه در این خصوص اعالم کرد« :تنوع دیدگاهها،
فرهنگها و استانداردهای ملی کره در مرورد نقطرۀ شرروع حیرات وجرود دارد بره دولتهرا
صالحدید گستردهای در این زمینه داده است» .البته این مطلب بره ایرن معنری نیسرت کره
دادگاه جهانشمولی حق حیات را انکار کرده است ،بلکه شکلگیری حرق میتوانرد از لحراظِ
قانونی متفاوت باشد و دادگاه تالش کرد جهانشمولی و تنوع را براهم آشرتی دهرد .حاشریۀ
تفسیر میتواند به تفاوت استانداردهای حقوق بشر از مکانی به مکران دیگرر و از زمرانی بره
زمان دیگر منجر شود و روشی برای بهرسمیت شناختن این است کره حمایرت بینالمللری از
حقوق بشر و حاکمیت آزاد دولتها متناقض نیستند ،بلکه مکملاند (طرازکوهی.)93 ،1393 ،

1
. Vo v France
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دکترین حاشیۀ تفسیر اساساً بر دو مفهوم تکریم1و فرعیت2مبتنی است .دکترین تکرریم،
فن قضایی اروپایی است که با ایجاد چرارچوب تعراملی ،رابطرۀ برین دادگاههرا و دولتهرا را
ممکن میسازد .دکترین تکریم گرچه در دادگاه اروپایی بهخوبی جا افتراده اسرت ،در دادگراه
امریکایی حقوق بشر چندان گسترده نیست .بااینحال ،رأی مشورتی  19ژانویه  1984دربارۀ
«اصالحات پیشنهادی در مورد مقررات تابعیت در قانون اساسی کاستاریکا» از نمونههای آن
است که مربوط به «افزایش زمان زندگی متقاضیان و همسرانشان ،شرط خواندن و نوشتن و
مکالمه به زبان اسپانیایی و موفقیت در امتحان تاریخ کاستاریکا برای أخذ تابعیت کاستاریکا»
بود ،دادگاه اعالم کرد که اصالحات یادشده کنوانسیون را نقرض نمیکنرد و دولتهرا دارای
حاشیۀ تفسیر هستند .در آنچه به اعطای تابعیت مربوط میشود این دولت اعطاکننرده اسرت
که تصمیم میگیرد آیا متقاضیِ تابعیت شرایط الزم را بررای پیونرد مرؤثر برین او و سیسرتم
ارزشی و منافع جامعهای که میخواهد به آن تعلق داشته باشد ،دارد یا نه.
مفهوم فرعیت ،بخشی از حقوق اتحادیۀ اروپا اسرت و منظرور از آن حفرظ تروازن میران
حاکمیت دولتها و قدرت اتحادیه است؛ به این صورت که جوامرع برزرگ بررای کمرک بره
جوامع کوچک ایجاد میشود و جوامع کوچک برای کمک به افراد .جامعۀ بزرگ زمانی اقدام
میکند که جوامع کوچک یا افراد نمیتوانند برای یک خیر مشترک اقدام کنند .فرعیتْ قاطع
نیست و در شرایط پیچیده و چالشی میتواند به نفع دادگاه ملی یا علیه آن استفاده شود .این
عدم قطعیت در عدم اطمینان دکترین حاشیۀ تفسیر خود را نشان میدهرد و بره ایرن منجرر
میشود که نسبیگرایی فرهنگی برای یک فرد ممکن است حمایت از دموکراسی برای فررد
دیگر تلقی شود .اعمال فرعیت سه نتیجۀ اصلی دربر دارد :نخست ،میزان صرالحدید محلری
در تفسیر و اجرای حقوق ،دوم ،یکپارچگی تفسیر و اجرای داخلی و بینالمللی و سوم ،اینکره
جامعۀ بینالمللی باید به جامعۀ ملی در اجرای حقوق بشر ،بدون غصب اختیارات آن ،کمرک
کند ).(Freeman, 2014, 59

1
. deference
2
. subsidiarity
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دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال 1968م در رسیدگی بره قضریۀ زبانشناسری
مفهوم تناسب2را بهعنوان یکی از مؤلفرههای دیگرر حاشریۀ تفسریر وارد حقروق کنوانسریون
اروپایی کرد .تناسب در دادگاه امریکایی حقوق بشر و کمیتۀ حقوق بشرر نیرز پذیرفتره شرده
است .در قضیۀ «کانتوس علیه آرژانتین» در سال 2002م ،دادگاه امریکایی اعالم کررد :ایرن
دادگاه معتقد است که حق دسترسی به دادگاه مطلق نیست و میتواند موضوع صالحدید هر
دولت قرار گیرد ،ولی این واقعیت باید متناسب با هدف آن باشد و حق دسترسری بره دادگراه
نمیتواند به سبب الزام پرداخت هزینههایی انکار شود ).(Legg, 2012, 178
برخی بر این باورنرد کره حاشریۀ تفسریر مبتنری برر نسربیت اخالقری بروده و بررخالف
جهانشمولیِ حقوق بشر است ،بااینحال ،ادبیات و رویۀ حقوقی استدالل روشنی در خصوص
ابتنای حاشیۀ تفسیر بر نسبیت اخالقی ندارد .دکترین دادگاه اروپایی تکثرگرایی را ترا زمرانی
که تضمینهای بنیادین بهصورت مؤثر پذیرفته شوند براالتر از متحدالشرکل برودن میدانرد
).(Spielmann, 2014, 17
رویۀ دادگاه اروپایی نشانگر این است که اِعمال این دکترین به عناصر مختلفی بسرتگی
دارد که مهمترین آنها عبارتاند از :الف) مزیت نسربی مقامرات داخلری .نهادهرای داخلری
موقعیت مناسبتری برای ارزیابی هنجارهای عینی دارند و باید حاشیۀ صالحدید وسریعتری
داشته باشند .ب) عدم قطعیت اسرتانداردهای قابلاعمرال .هرچره میرزان اجمراع در اِعمرال
استاندارد بیشتر باشد ،حاشیۀ تفسیر دولتها کمتر میشود .ج) ماهیت منرافع مرورد اخرتالف.
اهمیت منافع ملی باید با ماهیت حقوق فردی متوازن باشد ) .(Shany, 2005, 927مفهروم
ذاتی حاشیۀ تفسریر درحقیقرت بره آسرتانۀ حرداقلی الزم بررای حفاظرت از منرافع دولتهرا
میانجامد و به آنها اجازه میدهد در رسیدن به آن آستانه ) (Letsas, 2006, 719و اجرای
تعهدات حقوق بشری خود به صورت متفاوت عمل کنند.
 .2.2حاشیۀ تفسیر در رویۀ بینالمللی

حاشیۀ تفسیر اکنون به دکترین محوری در ساختار سازمانی و قضایی کنوانسیون اروپایی
1
. Belgian Linguistics Case
2
. proportionality
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حقوق بشر تبدیل شده است .پروتکل  15کنوانسیون اروپایی که در سال 2014م بهتصرویب
رسید متضمن اصل فرعیت بوده و دکترین حاشیۀ تفسیر را به مقدمۀ کنوانسیون افزوده است
).(McGoldrick, 2016, 22
دادگاه امریکایی حقوق بشرر در پرونردۀ «سرالوادور چیریبوگرا علیره اکروادور»1در مقرام
تصمیمگیری در مورد مطابقت مصادرۀ اموال برا کنوانسریون امریکرایی بره صرورت ضرمنی
حاشیۀ تفسیر دولتها را مورد توجه قرار داد.
کمیتۀ حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر در موارد اندکی در تفسیر مربوط به اعمال
این دکترین باهم اختالف داشتهاند .در سال 2008م ،در پروندۀ «مانسینگ علیره فرانسره»2،
دادگاه پذیرفت که مقامات مسئول امنیت و نظم عمومی برای صردور گواهینامرۀ راننردگی و
بهخصوص بهمنظور کنترل اجرای مقررات ترافیکی به عکسی نیاز دارند که فاقد پوشش سرر
متقاضی باشد تا آنها بتوانند دارندۀ مجوز رانندگی را تشخیص دهنرد ،و نتیجره گرفرت کره
درخواست مقامات فرانسوی اساساً قابل توجیه بوده ،با هردف مرورد انتظرار متناسرب اسرت؛
بااینحال ،در سال 2011م کمیتۀ حقوق بشر در قضیۀ پیشگفته موضعی کامالً متضاد اتخاذ
کرد.
کمیتۀ حقوق بشر نسبیت حقوقی و جهانشمولی را بهصراحت مرورد بحرث قررار نرداده
است .کمیته در پروندۀ «هرتزبرگ علیه فنالند»3در سال 1985م به این مسئله پرداخرت کره
آیا شرکت پخش فنالند با سانسور کردن بخشهایی از برنامههایی که دربارۀ همجنسبرازی
بحث میکنند ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی را نقرض کررده اسرت .کمیتره برا بیران اینکره
«اخالقیات عمومی ،تفاوت زیادی با هم دارند» گفت« :استاندارد اخالقی جهانشمولی وجود
ندارد .لذا حاشیۀ معینی از صالحدید بایستی بره مقامرات مسرئول داخلری اعطرا شرود» و در
نهایت مقررکرد در این خصوص مادۀ  19در مورد آزادی بیان نقض نشرده اسرت .کمیتره در

1
. Salvador Chiriboga
2
. Mann Singh v France
3
. Leo Hertzberg et al. v. Finland
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پروندۀ «النسن علیه فنالند»1در سال 1992م ،استناد به حاشیۀ تفسریر و ایردۀ تکرریم را رد
کرد .در این پرونده ،نمایندگان مردمان بومی که به صورت نیمه عشایری زندگی میکردند و
سورتمهسواری محور زندگی فرهنگی آنها را شکل میداد ،ادعا کردند که دولرت برا انعقراد
قرارداد استخراج معدن حق آنها در بهرهمندی از فرهنگشان را نقض میکند .کمیته عنروان
داشت دولت ممکن است بخواهد توسعه یا فعالیرت شررکتها را تررویج دهرد .قلمررو آزادی
فرهنگی نمیتواند بر اساس حاشیۀ تفسیر مورد ارزیرابی قررار گیررد ،بلکره بایرد برر اسراس
تعهدات مادۀ  27میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعیین شود که مقرر میدارد« :در کشرورهایی
که اقلیتهای نژادی ،مذهبی یا زبانی وجود دارند ،افراد متعلق به این اقلیتها را نباید از حق
تشکیل اجتماع با سایر اعضای گروه خود ،بهرهمندی از فرهنگ و ابراز و انجام فرایض دینی
و کاربرد زبان خودشان محروم نمرود»؛ لرذا دولتهرا بعرد از ایرن قضریه ،بردون اسرتفاده از
اصطالح حاشیۀ تفسیر ،به مفهوم آن استناد کردهاند.
بایستی توجه داشت که حاشیۀ تفسیر مستلزم این نیست که فرایند تصمیمگیری انحصاراً
در اختیار کنشگران دولتی باشد ،برعکس ،ازآنجا که دادگاههای بینالمللی بره دلیرل اینکره
بهنوعی جایگاه بهتری نسربت بره کنشگرران ملری بررای شناسرایی و تفسریر هنجارهرای
بینالمللی دارند ،نقش مهمری در تضرمین مناسرب برودن تصرمیمات داخلری ایفرا میکننرد
).(Shany, 2005, 919
 .3جهانشمولی حقوق بشر و اعالمیۀ قاهره
جهانشمولی حقوق بشر ،همانگونه که گفته شرد ،برا مفراهیمی همچرون «ارزشهرای
آسیایی» به تقابل کشیده شد و برخی اندیشمندان نسبیت را بر جهانشمولی تررجیح دادنرد.
اینان گروهی بودند که نسبت به خصوصیات فرهنگی خود در مقابل جذب شدن در فرهنرگ
غربی یرا جهرانی نگرران بودنرد ) .(Kingsbury & Avonius, 2008, 22در ایرن فضرا،
اندیشمندان مسلمان رویکردهای گوناگونی دربارۀ ارتباط اسالم و حقوق بشر اتخراذ کردهانرد
) .(Bielefeldt, 2000, 3اما جهانشمولی حقوق بشر در فضای کنرونی در صرورتی تنروع
1
. Länsman et al v Finland
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فرهنگها و رویکردهای دیگر را معتبر میداند که بتوانند در قالب حاشیۀ تفسریر در راسرتای
مواد اصلی کنوانسیونهای حقوق بشری قرار گیرند.
 .1.3اعالمیۀ حقوق بشر در اسالم

هنگام تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در سال 1948م ،از مجموع  58عضو سازمان
ملل متحد تنها  10کشور اسرالمی عضرو ایرن سرازمان بودنرد .در آن دوران بخرش اعظرم
کشورهای اسالمی تحت استعمار بود یا تحت تأثیر قدرتهای غررب یرا شررق قررار داشرت.
اعتراضات برخی کشورهای اسالمی به متن اعالمیه ،تنها پرس از ارائرۀ پیشنرویس آن بره
کمیتۀ سوم و سپس به مجمع عمومی آغاز گردید و طی سخنرانیها و موضعگیریهای خود
جهانشمولی بودن و برخی مواد اعالمیه را که مغایر موازین اسالمی بود برهچالش کشریدند.
عمدۀ مخالفتهای نمایندگان کشورهای اسالمی در خصوص جهانشرمولی و نیرز مغرایرت
مواد ناظر بر آزادی بیان ،آزادی تغییر دین و آزادی ازدواج در میان مرذاهب مختلرف برود .در
این خصوص نمایندۀ عربستان عالوه بر اعتراض شدید به مسئلۀ آزادی ازدواج و آزادی تغییر
دین ،اساساً اعالمیه را نشئت گرفته از فرهنگ غرب دانست (جاوید.)72 ،1391 ،
مشارکت نهچندان مؤثر و ناموفق کشورهای اسالمی در فرایند تدوین و تصویب اعالمیرۀ
جهانی حقوق بشر که به صورت تقریباً یکجانبه و با غلبۀ فرهنگ صرفاً غربی شکل گرفت،
باعث شد که در امر تدوین و تصویب میثاقین ،نمایندگان کشورهای اسالمی فعالیت بیشتری
نسبت به زمان تدوین اعالمیه داشته باشند .عمدۀ مواردی که از سوی کشرورهای اسرالمی
بهچالش کشیده شده ،عبارت بود از آزادی مذهب مندرج در میثاق حقوق مردنی و سیاسری و
برابری جنسیتی مندرج در هر دو میثاق .در خصوص آزادی مذهبی تالش مسرلمانان نتیجره
داد و تا حدودی توانست مقررۀ مربوط را تعدیل کند؛ لیکن بحث برابری جنسریتی در مرادۀ 3
هر دو میثاق تصویب شد (جاویرد .)72 ،1391 ،در پیگیرری ایرن رویکررد انتقرادی برود کره
درنهایت اعالمیۀ اسالمی حقوق بشر در سال 1991م بهتصویب رسید.
برخی از افراد مؤثر در تدوین این اعالمیه معتقد بودند نظر به ماهیت حقوق جهانی بشرر
از دیدگاه اسالم ،اعالمیۀ حقوق بشر نمیتواند چکیرده و مکمرل تعرالیم دینری و اخالقری و
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عقاید و نظریات همۀ اعصار و فرهنگها و ادیان باشد و نهتنها همۀ موارد شایسرتۀ اعالمیره
در منابع اولیه و معتبر اسالمی آمده است ،افزون بر آن ،حقوق و احکامی در منابع اسالمی و
بهخصوص در موقعیت جهانی وجود دارد که میتواند عالوه بر اینکه امتیرازی خراص بررای
حقوق اسالمی محسوب شود ،از تناقضها و نواقص اعالمیۀ جهانی حقوق بشر عاری باشرد
(جعفری .)44 ،1390 ،مقدمۀ اعالمیۀ قاهره -با « ...تأکید بر نقش تمردنی و تراریخی امرت
اسالمی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهرانی همگرون را بره
بشریت تقدیم نماید ،تمدنی که میتواند دنیا را به آخرت ربرط داده ،علرم و ایمران را برههم
بپیوندند .لذا از چنین امتی امروزه انتظار میرود که بره هردایت بشرریت گمرراه در امرواج و
مسلکهایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده ،راهحلهایی برای مشکالت مزمن
تمدن مادی ارائه دهد  -»...به صورت تلویحی در مقام تحدی اعالمیۀ جهانی برآمده اسرت،
زیرا که حقوق بشر در اسالم بر تفکر توحیدی ابتنرا یافتره و در ایرن تفکرر ،انسرانْ مخلروق
خداوند علیم و حکیم بوده و تابع ارادۀ تکوینی خداوند است ،ولری از حیرث عمرل آزاد بروده،
اجبار چه از ناحیۀ خداوند و چه از سوی انسانهای دیگر نفی شده است .از نوع بیران مقدمرۀ
اعالمیۀ قاهره میتوان استنباط کرد که خود را برتر از اعالمیۀ جهانی میانگارد.
اعالمیۀ قاهره با توجه به مفاهیم عالی و ضوابط اسالمی حقوق بشر را بررسی و تردوین
نموده و مبنای کار خود را بر شریعت مقدس اسالم نهاده و با دید مذهبی بره بشرر و حقروق
وی نگریسته و دولتهای عضو را به رعایت آن حقروق دعروت کررده اسرت .در قسرمتی از
مقدمۀ آن که متضمن انگیزۀ نویسندگانش بوده ،آمده است ...« :و با ایمان به اینکره حقروق
اساسی و آزادیهای عمومی در اسالم جزئی از دین است و احدی اصوالً حق متوقف کرردن
کلی یا جزئی یا زیرپا نهادن یا چشمپوشی از احکام الهی تکلیفی کره خداونرد در کتابهرای
خود نازل فرموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و بهوسیلۀ او بر رسالت آسمانی مُهرِ پایان زده
است ،ندارد .بنابراین ،مراعات آنها عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجراوز از آنهرا منکرر
است و هر انسانی بهطور منفررد ،مسرئول پاسرداری و اجررای آن اسرت و امرت بهگونرهای
هماهنگ در تضمین ]مشترک[ آن ،مسئولیت دارد و به این جهت ،دولتهای عضو سرازمان
کنفرانس اسالمی بر این اساس ،مواد زیر را اعالم مینمایند  .»...این نکته دقیقراً در مقابرل
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عقلگرایی حاکم بر اعالمیۀ جهانی است که حتی ذکر نام خردا (پیشرنهاد نماینردۀ هلنرد در
کنفرانس تدوین) را رد میکند.
تفاوت چشمگیر دیگری که اعالمیۀ اسالمی حقوق بشر با اعالمیۀ جهرانی حقروق بشرر
دارد آن است که برخی از اصول اعالمیۀ جهانی چون با برخی مقررات شرعی مطابقت ندارد؛
برای مثال ،در مادۀ  16اعالمیه قید شده اسرت کره هرر زن و مررد برالغی بردون هیچگونره
محدودیت از نظر نژاد ،ملیت ،تابعیت و مرذهب میتواننرد براهم ازدواج کننرد ،امرا چرون در
مذهب اسالم ،زن مسلمان فقط با مرد مسلمان میتواند ازدواج کند ،بنابرین با حرذف آزادی
در مذهب زوجین ،مادۀ  5اعالمیۀ اسالمی مقرر میدارد« :خانواده پایۀ ساختار جامعه است و
زناشویی بر اساس ایجاد آن میباشد بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارنرد و هریچ قیرد و
بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ یا قومیت باشد نمیتواند از این حق آنان ،جلوگیری کند».
مادۀ  24اعالمیۀ اسالمی کلیۀ حقوق و آزادیهرای منردرج در اعالمیره را مشرروط بره
مطابقت با شریعت اسالمی دانسته و مادۀ  25اعالمیه مقرر داشته است که «شریعت اسالمی
تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعالمیه میباشد» .حرمت جنازۀ انسان
که در بند «د» مادۀ  2اعالمیۀ اسالمی مورد شناسایی قرار گرفته است در اعالمیرۀ جهرانی
اثری از آن دیده نمیشود.
مقایسه اجمالی دو اعالمیۀ جهانی و اسالمی حقوق بشر در موارد متعرددی بره اسرتنباط
مباینت بین آنها منجر میشود .برای نمونه ،اعالمیۀ اسالمی از اصطالحاتی اسرتفاده کررده
است که از مفاهیم اختصاصی اسالمی محسوب میشوند؛ مرثالً طراغوت (مقدمره) ،اسرتکبار
(مقدمه) ،دنیای پس از مرگ (مقدمه) ،امر به معروف و نهری از منکرر (مرادۀ  )22و والیرت
(مادۀ  .)23اعالمیۀ قاهره -آنگونه که در مقدمه بهروشنی تصریح شد -بر پایۀ ایمان به خدا
و چارچوبهای فلسفی اسالم استوار شده است.
اعالمیۀ جهانی بهروشنی در مقدمۀ خود بر حیثیت ذاتری افرراد تأکیرد دارد و شناسرایی
حیثیت ذاتی کلیۀ اعضای خانوادۀ بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان را اساس آزادی،
عدالت و صلح در جهان میداند .در مقابل ،اعالمیۀ اسالمی عالوه برر کرامرت ذاتری کره در
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مادۀ  1به آن تصریح شده است در همان ماده مقرر میدارد کره «هریچ احردی برر دیگرری
برتری ندارد مگر در تقوی و کار نیکو» .بخش اخیر از دید بسریاری از علمرای اسرالمی بره
«کرامت اکتسابی» تعبیر شده است .عمدهترین تفاوت کرامت ذاتی و اکتسرابی در آن اسرت
که کرامت ذاتی ،غیر ارادی بوده و بیآنکه آدمی در این امر دخالتی داشته باشد خالق هستی
آن را در وجودش به ودیعت نهاده است و این حق مادام که انسانیت انسران پایردار و پابرجرا
باشد ،باقی است .اما کرامت اکتسابی ،ارادی و اختیاری بوده ،به ارادۀ انسان و کوشش وی در
وصول به آن بستگی دارد و هرچه در این راه بیشتر به تکاپو و تالش افتد به درجاتی براالتر
از کرامت نائل خواهد شد.
اعالمیۀ جهانی در مادۀ  4بردگی را نفی کرده است و اعالمیۀ اسالمی با بیان توضریحی
در بند  1مادۀ  11یعنی «هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا
بهره کشیدن ،یا به بندگی کشیدن او را ندارد مگر خدای تعالی» ،عرالوه برر بهرهکشری ،در
صدد است تمام اشکال بهسلطه کشیدن افراد را نفی کند و همزمان در بند  2مادۀ  11با بیان
اینکه «استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی است ،شدیداً تحرریم
میشود و ملتهایی که از آن رنج میکشند حق دارند رهایی یافته ،سرنوشت خویش را خرود
تعیین کنند ...همۀ ملتها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطۀ خود بر منرابع و ثروتهرای
طبیعی را دارند» .استعمار ملتها را نیز از انواع بردگی دانسته ،آن را نمیپذیرد.
آزادی عقیده یکی از اصول اعالمیۀ جهانی محسروب میشرود و در مرادۀ  18آن چنرین
آمده است« :هرکس حق دارد که از آزادی فکر ،وجدان و مذهب بهرهمنرد شرود .ایرن حرق
متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و
نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی میشود» .بااینحال ،اعالمیۀ قاهره بهمنظور
مواجهه با الحاد ،عقیدۀ صحیح را مطرح میکنرد و در مرادۀ  1خرود صرحت عقیرده را تنهرا
تضمین برای رشد شرافت انسان میداند.
همچنین در چارچوب تفکر و شریعت اسالمی ،حقوق دیگری مثل حق نفقه بررای زنران
(مادۀ  )6و حق تبلیغ صحیح (مادۀ  )22را نیز به فهرست خود اضافه کرده است.
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اعالمیۀ اسالمی در مادۀ  ،9هدفمند کردن حقوق و آزادیها را با مفهوم نفع و مصرلحت
جمع کرده و بهدنبال اعطای فرصت مناسب به هر فرد است« .الف) طلب علم یرک فریضره
است و آموزش یک امر واجب بر جامعه و دولت است ،و برر دولرت الزم اسرت کره راههرا و
وسایل آن را فراهم نموده ،متنوع بودن آن را بهگونهای که مصلحت جامعه را برآورد ،ترأمین
نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسالم و حقایق هستی معرفت حاصل کند و
آن را برای خیر بشریت بهکار گیرد .ب) حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی
مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههای تبلیغاتی و غیره کره کوشرش در
راستای پرورش دینی و دنیوی انسان مینمایند ،برای تربیت کامل و متوازن او تالش کنند و
شخصیتش را پرورش دهند بهگونهای که ایمانش به خدا و احترامش به حقروق و وظرایف و
حمایت از آن فراهم شود».
 .2.3اعالمیۀ قاهره بهمثابۀ حاشیۀ تفسیر اعالمیۀ جهانی حقوق بشر

درحالی که اعالمیۀ وین (1993م) بر جهانشمول بودن حقوق بشر تأکید کرده ،همزمان
از احترام به فرهنگهای مختلف سخن میراند ،آیا اعالمیۀ حقروق بشرر اسرالمی در قالرب
حاشریۀ تفسریر ،ضررمن داشرتن تفاوتهرای پیشگفترره برا اعالمیرۀ جهررانی حقروق بشررر و
جهانشمول بودن آن قابلجمع است؟ از یک سو ،یکری از پایرهایترین هنجارهرای حقروق
بشری احترام به آرا و آزادیها و بهرسمیت شناختن تعیین سرنوشت تمام انسرانها اسرت؛ از
سوی دیگر شاهد وجود هنجارهای قومی و ملی متعرارض برا هنجارهرای اعالمیرۀ جهرانی
هستیم.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعارض میان قاعدۀ فراملی یعنی کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر و حقوق داخلی ،در قضیۀ «هندیساید علیه انگلستان» در سال 1974م ،اعالم کرد کره
اگرچه در کنوانسیون حقوق بشر سازوکار پشتیبانی از حقوق بشر پیشبینی شرده ،ولری ایرن
سازوکار تکمیلی و در کمک به نظم ملی حقوق بشر است .بنابراین ،توجه به هنجارهای ملی
و محلی کشورهای عضو یک اصل است و بهطور مشخص ممکن نیسرت در حقروق برومی
کشورهای گوناگون عضو کنوانسیون بتوان به مجموعۀ کاملی از مفراهیم اخالقری مشرترک
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دست یافت .در این رأی ،دادگاه به مفهوم «حاشیۀ تفسیر» اشاره کرد و اینکه دادگاه به هرر
کشور این اجازه را میدهد که با توجه به تمایزات خودش حقوق قابل اعمال را تعریف کنرد.
درصورتی که نسبت میان اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و اعالمیۀ قاهره را بسنجیم ،این رابطه
با توجه به هدف تدوینکنندگان سند متأخر از نروع تکمیلری نبروده اسرت .تصرویبکنندگان
اعالمیۀ اخیر بهدنبال افزودن حقوقی مازاد بر حقوق مندرج در سند پیشین نبودهاند .آنچه رخ
داد ،اصالح یا جرح و تعدیل1اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نبود .لذا اگرر کمیترۀ حقروق بشرر را
دادگاه ناظر بر اجرای اعالمیه حقوق بشر بدانیم از این منظر حاشیۀ تفسیر در میران دو سرند
یادشده قابل اعمال نیست.
کنوانسیونهای منطقهای حقوق بشری هرکدام در مقایسه با اعالمیۀ جهانی حقوق بشر،
حقوق جدیدی را تصریح کردهاند؛ برای مثال ،کنوانسیون اروپایی حقروق بشرر (1950م) بره
حق حیات ،ممنوعیت شکنجه ،ممنوعیت بردگی و کار اجباری ،مجازات بدون قانون تصرریح
کرده و کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1965م) به حق شخصیت حقوقی ،حق حیات ،حق
برائت ،ممنوعیت بردگی ،اصل برابری ،آزادی مذهب ،حمایت از خانواده ،حق نام ،حق کودک
به تابعیت و حقوق سیاسی پرداخته است؛ همانطور میثاق عربی حقوق بشر ،عردم شرکنجه،
آزادی برگشت به کشور ،حق پناهندگی و حق تجدیدنظرخواهی را افزوده اسرت .تمرام ایرن
موارد ،درواقع ذیل اعالمیۀ جهانی قابل تعریف است و اساساً مباینتی با آن ندارد و بره تعبیرر
اعالمیۀ وین (1993م) ،موارد یادشده حقروق جهانشرمول ،تفکیکناپرذیر ،برههم پیوسرته و
وابسته بههم هستند و از یک منظر ،وضعیت فرعیت بین اعالمیۀ جهانی و آنها حاکم است.
اما اعالمیۀ قاهره حالت فرعیت نسبت به اعالمیۀ جهانی ندارد و در موارد متعددی ،نهادهای
حقوق بشری سازمان ملل با استناد به اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مرواردی از اعمرال دولرت
های امضاکنندۀ اعالمیۀ قاهره مورد توجه و انتقاد قرار داده ،این درحالی است کره آن مروارد
طبق اعالمیۀ قاهره میتواند قابل توجیه تلقی شود .مثرالهرای متعردد ایرن ادعرا در قالرب
سازوکار بررسی دورهای 2وضعیت برخی کشورهای اسالمی مثل عربسرتان در مرورد برابرری
جنسیتی در شورای حقوق بشر قابل مشاهده است.
1. modification
2
). Universal Periodic Review (UPR

کاوشي در سازگاری اعالمیۀ اسالمي با اعالمیۀ جهاني حقوق بشر...

247 

حاشیۀ تفسیر در بحث جهانشمولی ،استدالل مبتنی بر حاکمیرت اسرت کره متفراوت از
استداللهای مبتنی بر نسبیت فرهنگی است .نسبیت مقرر در دکترین حاشیۀ تفسریر از نروع
حاکمیتی است که به نسبیت فرهنگی تفسیر نمیشود ،زیررا اصرل حاکمیرت اصرل بنیرادین
حقوق بینالملل است .دکترین حاشیۀ تفسیر درواقع بر مفهوم جهانشمولی ابتنا یافته و مانع
نسبیگرایی فرهنگی است .دادگاه اروپایی حاشیۀ تفسیر را برای تنظریم تفاسریر دولتهرا در
مورد حقوق بشر بهکار میبرد و درعینحال هستۀ اروپایی آن ارزشها را حفظ میکنرد .ایرن
درحالی است که اعالمیۀ قاهره بیانگر نوعی نسبیت فرهنگری میران خرود و دیگرر اعضرای
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر است .اعضای اعالمیۀ قاهره برا ابتنرا برر فرهنرگ و ارزشهرای
اسالمی در صدد بر آمدهاند اعالمیۀ جهانی را در مواردی قید بزنند.
در خصوص عدم قطعیت برخی قواعد ،در میان اعضای اعالمیۀ قاهره نیرز برا تنروعی از
برداشتها راجع به برخی حقوق و تکالیف مواجهایم که به نوبۀ خود مدعی اصرالت و وثاقرت
تفسیر خود هستند و متناسب با فقه و تفسیر پذیرفتهشده ،مثالً راجع بره مجرازات دزدی ،در
قوانین آن کشورها متبلور شده است .این عدم قطعیت گرچه از نظرر اعالمیرۀ قراهره موجره
است ،لیکن به معنی شناسایی تمام آن تفاسیر از دید اعالمیۀ جهانی نیسرت .امضراکننردگان
اعالمیۀ اسالمی در اعمال حاکمیت خود صالحیت گسرتردهای در سیاسرتهای اجتمراعی و
دستیابی به توازن میان حقوق و منافع عمومی و مسائل خانوادگی ،دارند ،بااینحال ،مشراهده
میشود که تالش دارند اعمال خود را بیشتر با اعالمیۀ جهانی منطبق سازند؛ نمونۀ اخیرر آن
را میتوان در لحاظ کردن این امور در تدوین قانون اساسی جدید عراق مالحظه کرد.
اعالمیۀ قاهره حقوق مندرج در مقررات خود را بر اعتقاد بره «توحیرد نراب کره سراختار
اسالم بر پایۀ آن استوار شده بنیان نهاده است ،عقیدهای که بشریت را فرا خواند تا جرز خردا
کسی را پرستش نکرده ،شریکی برای او قائل نشوند و احدی را بهعنوان خردا بره جرای اهلل
نگیرند ،عقیدهای که پایۀ راستین آزادی مسئوالنۀ بشریت و حیثیت آنان را پیریزی کررده و
رهایی انسان از بردگی را اعالن نموده است» .این اعالمیه بهوضوح آزادی را کره از اصرول
بنیادین حقوق بشر مندرج در اعالمیۀ جهانی است ،به «مسئولیت» مقیرد مریدانرد .مرادۀ 1
اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی تساوی اصل شرافت انسانی برای همره و برابرری در تکلیرف و
مسئولیت بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد ،رنگ یا زبان ،جنس ،اعتقاد دینی یرا وابسرتگی
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سیاسی و غیره را مورد تأیید قرار داده و بهرسمیت شناخته است؛ درحالی که اعالمیۀ جهرانی
حقوق بشر در مادۀ  2به تساوی در بهرهمندی از حقوق و آزادیها بردون هرگونره تبعیضری
تصریح کرده است .افزون بر این ،بند «الف» مادۀ  1اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی برا تصرریح
به اینکه عقیدۀ صحیح تنها تضمین برای رشد شرافت از راه تکامل انسرانی اسرت ،بره ایرن
نکته اشاره دارد که با وجود برابری انسانها در اصل اشرف مخلوقات بودن ،برخی میتواننرد
با کسب باورهای صحیح دینی شرافت بیشتری را کسب نمایند؛ درحالی که اعالمیۀ جهرانی
حقوق بشر متعرض این مسئله نمیشود.
میتوان استدالل کرد که تأکید سند اسالمی برر اینکره «حقروق اساسری و آزادیهرای
عمومی در اسالم جزئی از دین مسلمانان است ،پس هیچ احدی بهطور اصولی حرق متوقرف
کردن کلی یا جزئی یا زیرپا نهادن یا چشمپوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداونرد از
راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و بهوسریلۀ او پایران و اختترامی
برای رسالت آسمانی بعمل آورده است ،ندارد» (مقدمه اعالمیۀ حقوق بشر در اسالم) ،گویای
این است که حقهای بشری مندرج در آن صرفاً اختصاص بره جامعرۀ باورمنردان مسرلمان
ندارد؛ یعنی مستلزم پذیرش نسبیت فرهنگی در حقوق بشر نیست .به عبرارت دیگرر ،حقروق
طرحشده در آن نیز خود جهانشمول است؛ بااینحال ،بر اساس اصل نسبیت معاهدات (مادۀ
 26کنوانسیون  1969وین راجع به حقوق معاهدات) این سند تنها در میان اعضرای سرازمان
همکاری اسالمی که آن را پذیرفتهاند قابلیت اجرا میتواند داشته باشد و نمیتواند کشورهای
ثالث را متعهد کند و از سوی دیگر تمام امضاکنندگان اعالمیۀ قاهره در زمرۀ امضراکنندگان
اعالمیۀ جهانی نیستند؛ برای مثال ،یمن با اعالمیۀ جهانی مخالفت کرده و عربسرتان بره آن
رأی ممتنع داده است.
مفهوم جهانشمول بودن حقوق بشر در متن اعالمیۀ جهانی از مفهوم مطلرق برودن آن
قابل درک است .جهانشمولی به معنی مطلق بودن قلمررو حقهرا در عرصرۀ فرهنگهرا و
مکانها و زمانهای مختلف است؛ یعنی حقوق بشر اختصاص به فرهنگ جامعره و کشروری
خاص نداشته ،متغیر نیست و این درحالی است که در اعالمیۀ قاهره شاهد تعریف جدیدی از
حقوق بهموازات و مستقل از اعالمیۀ جهانی حقوق بشر هستیم.
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دو اعالمیۀ مورد بحث ،اسنادی مستقل از هرم هسرتند کره برگرفتره از جهانبینیهرای
متمایز و در پی اهداف متفاوتی هستند .اعالمیۀ جهانی در مادۀ  1با اولویت قائل شدن بررای
آزادی مقرر میدارد« :تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقروق برا هرم
برابرند ،همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتارکننرد»
و به نحوی برابری افراد بشر را ذیل آزادی تعریف میکند .درحرالی کره اعالمیرۀ قراهره در
پاراگراف  1از مادۀ  1خود با بیان اینکه «بشر ،بهطور کلی ،یرک خرانواده اسرت کره بنردگی
نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده ،همرۀ مرردم در اصرل شررافت
انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند؛ بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبران یرا
جنس با اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره» ،برابرری را محرور مفراد
خود قرار داده و آن را ذیل بندگی و تکالیف الهی تعریف مینماید .لذا میتوان گفت از لحاظ
فلسفی ،درحالیکه اعالمیۀ جهانی آزادی را نخستین حق بشر یراد میکنرد اعالمیرۀ قراهره
برابری را در این مقام میگذارد.
بیشتر اسناد بینالمللی حقوق بشری که خود را ذیل اعالمیۀ جهانی تعریرف مریکننرد از
طریق مجاز دانستن حق شرط به نحوی حاشیۀ تفسیر را پیشبینری میکننرد ،امرا اعالمیرۀ
قاهره گرچه همانطور که از عنوان آن نیز پیداست الزامآور نیست و سندی بینالمللی اسرت
که حتی برخی کشورهای امضراکننده در مرواردی آن را برا اعمرال حرق شررط1پذیرفتهانرد
(جعفری .)160 ،1390 ،فقدان سازوکار نظارتی اعالمیۀ قاهره باعث شده است که در موازنرۀ
سهگانه میان حاکمیت دولتها ،اعالمیۀ اسالمی و اعالمیۀ جهانی ،برا نبرود ضرمانت اجررا و
قدرت اجرایی روبرو باشد.
هیج ارگان بینالمللی وجود ندارد که بر اجرای هر دو اعالمیۀ حقوق بشری بره صرورت
همزمان حالت ناظر یا داوری داشته باشد و از این لحراظ برهنظر نمیرسرد دکتررین حاشریۀ
تفسیر در خصوص دو اعالمیۀ جهانی و اسالمی قابرل اسرتناد باشرد .اعالمیرۀ قراهره فاقرد
سازوکار نظارتی بر کشورهای عضو است و ارگانهای بینالمللی نظارتی مثل کمیترۀ حقروق
بشر و کمیتههای مشورتی شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشرر سرازمان ملرل
 .1اندونزی و مالزی با ارشادی دانستن اعالمیه با آن موافقت کردند.
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که اجرای اعالمیۀ جهانی را در کشورها مورد ارزیابی قرار مریدهرد سرابقهای از اسرتناد بره
اعالمیۀ قاهره از خود ثبت نکردهاند .از این منظر ،دکتررین تکرریم در مرورد روابرط متقابرل
اعالمیۀ قاهره و اعالمیۀ جهانی مورد توجه نبوده است .بهنظرر مریرسرد گررایش غالرب در
خصوص ممنوعیت مجازات اعدام در اسناد حقوق بشری مبتنی بر اعالمیۀ جهانی ،نمیتوانرد
اجرای برخی قواعد اسالمی مثل قصاص را مورد تکرریم قررار دهرد .حتری در مرواردی کره
مقامات داخلی برخی کشورهای اسالمی از مجازات اعدام به علت نفع باالتر یعنی محافظرت
از جامعه در مقابل معضل مواد مخدر یا حفظ نظم عمومی دفاع نمودهاند تناسب آن برا حرق
حیات مجرم بهرسمیت شناخته نشده است.
ممکن است برای حل اختالفات موجود میان اعالمیۀ جهانی و اعالمیۀ قاهره ،به لحراظ
نظری به دکترین نسبیت اخالقی توسل شود کره براوری بره وجرود هنجارهرای عقالنری-
اخالقی یا هنجارهای جهانشمول اخالقی ندارد ،ولی درعینحال از موضع عملگرایانه و بره
دلیل ضرورت زندگی اجتماعی مدرن یا حتی نفعگرایانه ،از ضرورت وجود هنجارهای حقروق
بشری جهانشمول دفاع میکند .در این خصوص میتوان گفت که هر دو اعالمیه برهنحوی
قائل به جهانشمولی هستند؛ اعالمیۀ جهانی در میران تمرام افرراد در کشرورهای جهران و
اعالمیۀ قاهره در میان تمام کشورهای اسالمی؛ با این تفراوت کره اعالمیرۀ جهرانی تعرداد
بیشتری از کشورها را متعهد میسازد و اعالمیۀ اسالمی تعداد کمتری را ملتزم میکند .کمتر
بودن کشورهای متعهد به اعالمیۀ قاهره نه ناشی از محدودتر بودن گسرترۀ ذاتری آن ،بلکره
مبتنی بر محدود بودن تعداد کشورهایی است که خود را تا حدودی متعهد به قوانین اسالمی
میدانند.
دکترین حاشیۀ تفسیر که به قاضی در تشرخیص اجررای تعهردات بینالمللری در داخرل
کشورها کمک میکند ،بهنوعی مبتنی بر سلسرلهمراتب میران اسرتانداردهای بینالمللری برا
قوانین داخلی است؛ درحالی که میان دو اعالمیه رابطۀ حقوقی مبتنی بر سلسلهمراتب حراکم
نیست .دلیل اصلی که چرا حاشیۀ تفسیر بر اساس رویۀ دولتها قابل توجیره اسرت ناشری از
اهمیت دولتهرا در شرکلگیری تعهردات بینالمللری اسرت .ایرن موضروع هنروز از سروی
کشورهای اسالمی در خصوص اعالمیۀ قاهره مورد ادعا قرار نگرفته و هیچ کشوری تاکنون
مدعی نشده است که اعالمیۀ قاهره را بر اساس حاشیۀ تفسیر خود نسبت به اعالمیۀ جهانی
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میپذیرد.
نتیجه
فراگیر شدن قواعد حافظ حقوق انسانی مستلزم قواعد ویژه و مشترک و مورد اتفاق تمام
کشورها است .هنجارهای حقوقی بازتاب هنجارهای بنیادینی چون اخالق ،مرذهب ،عررف و
عادات است .دولتهای اسالمی با اعالمیۀ اسالمی حقوق بشرر در سرال 1990م برا دالیرل
نظری و عملی همچون اخالق ،عرف و عادات ،نظم اجتماع ،عدالت ،منرافع ملری و مصرالح
عمومی ،احترام به آرای عمومی ،حاکمیت دولتها و تمرایالت ناسیونالیسرتی بره نحروی در
صدد اعمال تحفظ نسبت به اعالمیۀ جهانی حقوق بشر برآمدند .این کشورها درواقع بهدنبال
رهایی از تعهدات مورد تحفظ هستند و ضمن پذیرش بخشری از تعهردات سرند موردبحرث،
خواهان معافیت نسبت به بخش دیگری از تعهدات آن هستند.
اعالمیۀ قاهره گرچه از لحاظ طرفهای عضو با اعالمیۀ جهانی حقوق بشر رابطۀ عمروم
و خصوص مطلق دارد ،از لحاظ ارزش حقوقی ،همسطح است و سلسرلهمراتبی میران آنهرا
حاکم نیست .قواعد فرعیت ،تکریم و تناسب که مبانی تحقق دکترین حاشیۀ تفسریر هسرتند
در رابطۀ متقابل اعالمیۀ اسالمی و اعالمیۀ جهانی جاریاند .از سروی دیگرر ،هریچ نهرادی
وجود ندارد که همزمان ناظر یا داور اجرای این دو سند باشد .درعینحرال ،برا فررض اینکره
نهادی همچون کمیتۀ حقوق بشر ناظر اجرای مفاد اعالمیه در کشورهای عضو باشرد ،هریچ
سلسلهمراتبی میان اعالمیۀ اسالمی و قوانین داخلی اندیشیده نشده است.
لذا بهنظر نمیرسد با توسل به دکترین حاشیۀ تفسیر ،اختالفات میران ایرن دو برهراحتی
حل و فصل شود .میتوان به جهانشمولی نُرمهای حقوق بشری که حاصل رویکرد حقمدار
است پایبند بود و بهگونهای بر فضیلتمداری و نوعدوسرتی مبتنری برر فرهنگهرای خراص
پافشاری کرد .همزمان با آشنایی جوامع مسلمان با مفهوم و مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر،
متقابالً در نتیجۀ نفوذ اسالم در جوامع اسالمی و آشنایی بیشتر جوامع غیراسالمی با اعالمیۀ
قاهره ،گفتگوی میان طرفداران دو رویکرد میتواند زمینرۀ بهترری را بررای تسرهیل درک
مفاهیم حقوق بشر ایجاد کند.
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منابع و مآخا
الف) فارسی
 کتابها .1بازرگان ،مهدی (« ،)1380آزادی بشریت و مبنای وظایف مدنی» ،م .بستهنگار( ،ویراستار)،
حقوق بشر از منظر اندیشمندان ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .2جعفری ،محمدتقی ( ،)1390حقوق جهانی بشر ،تهران :مؤسسۀ تدوین و نشر آثار عالمه
جعفری.
 .3سیدفاطمی ،سید محمدقاری ( ،)1382حقوق بشر در جهان معاصر :جستارهایی تحلیلی از

حقها و آزادیها ،تهران :مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 .4عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)1388مبانی حقوق بشر در اسالم و دنیای معاصر ،تهران :مجد.
 .5فالی ،نریمان (« ،)1377جهانشمولی حقوق بشر» ،شریفی طرازکوهی ،حسین (گردآوری)،
حقوق بشر در پرتو تحوالت بینالمللی ،تهران :نشر دادگستر.
 مقالهها .6بینام (« ،)1384اندیشمندان اسالمی و اعالمیۀ حقوق بشر» ،مجلۀ حوزه ،شمارۀ  128و .129
 .7جاوید ،محمدجواد و مکرمی قرطاول ،یاسر (« ،)1391نقش کشورهای اسالمی در تدوین و
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چکیده
از نظر حقوق ایران ممکن است در مواردی قرارداد نکاح از سوی وکیل یا نمایندۀ قانونی شخص منعقد
شود .در این شرایط ،نماینده باید در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خویش اقدام نماید .طبیعتاً در فرض
دخالت نماینده در انعقاد نکاح دائم یکی از مسائلی که در قرارداد نکاح ذکر میشود ،مهریه است .حال پرسش
این است که ضمانت اجرای تخلف نماینده از اختیاراتش در خصوص مهریه چیست؟ این جستار با روشی
توصیفی -تحلیلی به بررسی مسئلۀ یادشده از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است .نتایج این پژوهش حاکی از
این است که میان فقیهان در این زمینه اختالف وجود دارد و در نظر اغلب فقیهان ،تخلف وکیل از حدود
اختیار خود در زمینۀ مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح میشود .در مورد ولیَّ قهری و سایر اولیای عقد
نیز نظر واحدی در فقه امامیه وجود ندارد .قانونگذار ایران فقط در مورد تخلف وکیل نسبت به مهریه به عدم
نفوذ نکاح در مادۀ  1073تصریح و در مورد سایر نمایندگان سکوت اختیار کرده است .با بررسی و نقد ادلۀ
نظریۀ یادشده ،به اعتقاد نگارندگان ،تخلف نماینده نسبت به مهر نمیتواند عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح را
بهدنبال داشته باشد ،بلکه با توجه به رکن نبودن مهریه و ادلۀ دیگری از قبیل رابطۀ تعدد مطلوب میان نکاح
و مهر ،صحت اصل نکاح و عدم نفوذ یا بطالن مهر اقوی است .بنابراین پیشنهاد میشود قانونگذار با اصالح
مادۀ  1073قانون مدنی نفوذ قرارداد نکاح را در فرض تخلف نماینده از مهریه پذیرفته ،در مورد سایر
نمایندگان نیز اظهار نظر روشن نماید.
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مقدمه
یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی ،مسئلۀ نمایندگی (اعم از قراردادی ،قانونی و
قضایی) است .طبیعی است مسائل گوناگونی در خصوص نمایندگی مطرح است که از جملۀ
آنها ضمانت اجرای تخلف نماینده از حدود اختیارات خود میباشد .در این میان تخلف
نماینده از اختیارات خود در انعقاد قرارداد نکاح ،یکی از مواردی است که در حقوق خانواده
مطرح است .قانونگذار ایران در مادۀ  1071قانون مدنی ،وکالت در انعقاد نکاح را به تبع فقه
امامیه (طوسی1387 ،ق ،ج180 ،4؛ مکارم شیرازی1425 ،ق211 ،؛ حرَّ عاملی1412 ،ق ،ج،7
 )141پذیرفته است .چنانکه امکان انعقاد قرارداد نکاح از سوی ولی با شرایطی از مادۀ
 1041قانون مدنی ایران قابل استنباط است 1.حال پرسشی که وجود دارد این است که آیا
تخلف نماینده از حدود اختیارات خویش در انعقاد نکاح ،درهرحال عدم نفوذ قرارداد را
بهدنبال دارد یا اینکه میان نوع تخلف یا نوع نماینده در این زمینه میتوان تفاوت قائل شد.
توضیح اینکه چنانچه نمایندگی قراردادی باشد ،طبیعتاً حدود اختیارات وکیل ،تابع قرارداد
وکالت خواهد بود و بر حسب مورد ممکن است وکالت عام و مطلق بوده یا به شرایط خاصی
مقید باشد .حال اگر وکالت به شرایطی در مورد طرف قرارداد یا میزان مهریه و شروط ضمن
عقد و مانند آن مقید باشد ،آیا کوچکترین تخلفی موجب عدم نفوذ عقد میشود یا اینکه
نوع تخلف وکیل در پاسخگویی به پرسش مؤثر است؟ در مورد ولی نیز با توجه به اینکه
بهنظر میرسد اختیارات وی به رعایت غبطه مولَّیعلیه مقید است ،آیا هرگونه عدم رعایت
مصلحت موجب عدم نفوذ قرارداد میشود یا میان موارد مختلف عدم رعایت مصلحت باید

 .1گفتنی است ،منطوق مادۀ  1041قانون مدنی داللت بر این دارد که متولی عقد ،شخصی غیر از ولیَّ قهری است لیکن برای نفوذ
عقد ،إذن ولیَّ دختر قبل از  13سال شمسی و پسر قبل از  15سال شمسی الزم است .حال اگر مقصود قانونگذار از وضع این
ماده ،این دانسته شود که ولیَّ قهری میتواند قبل از سنین یادشده نکاح را با رعایت شرایطی جاری سازد ،مستقیماً داللت بر نکاح
از سوی ولی خواهد داشت؛ چنانکه برخی استادان حقوق (کاتوزیان )77 ،1388 ،تبصرۀ سابق مادۀ  1041قانون مدنی را که از عقد
نکاح قبل از بلوغ با اجازۀ ولی سخن میگفت ،محمول بر انشای عقد نکاح از سوی ولی دانسته بودند .لیکن اگر این تفسیر پذیرفته
نشود و سن مقرر در مادۀ یادشده سن بلوغ برای عقد نکاح دانسته شود ،طبیعتاً در مورد شخص غیربالغ (در خصوص نکاح) ولیَّ
قهری با استناد به مالک مادۀ  1041قانون مدنی باید بتواند عقد نکاح را به والیت منعقد نماید .درهرحال اگر استداللهای یادشده
پذیرفته نشود ،نمیتوان به مادۀ  1041قانون مدنی برای انعقاد عقد نکاح از سوی ولیَّ قهری استناد نمود و باید در این خصوص به
منابع معتبر فقهی در خصوص انعقاد نکاح از جانب ولی مراجعه نمود که در قسمتهای بعدی مقاله به آن پرداخته شده است.
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تفکیک نمود .همین پرسش در مورد وصی منصوب از جانب ولی و قیَّم و نیز سایر
نمایندگیهایی که جنبۀ قضایی یا قانونی دارند (در مواردی که اختیار تزویج مولَّیعلیه برای
ایشان تشریع شده باشد) ،قابل طرح است .این پژوهش در صدد است با روشی توصیفی-
تحلیلی ،مسئله یادشده را از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد .طبیعتاً بررسی فقهی
موضوع از این نظر اهمیت دارد که مقررات قانون مدنی در قسمت حقوق خانواده عمدتاً
مبتنی بر مبانی فقهی و برگرفته از آرای فقیهان امامی است .برای بررسی موضوع و با توجه
به تفاوتهایی که انواع نمایندگی با یکدیگر دارند ،ابتدا ضمانت اجرای تخلف وکیل از حدود
اختیاراتش بررسی میشود و سپس از سایر نمایندگیها سخن گفته خواهد شد.
قبل از ورود به تحلیل مسئله از نظر فقهی و حقوقی ،با توجه به اینکه ممکن است وجود
رابطۀ وحدت و تعدد مطلوب میان نکاح و مهر و رکن بودن یا نبودن مهر نسبت به نکاح و
نیز رابطۀ میان وحدت و تعدد مطلوب با رکن بودن یا نبودنْ در تحلیل موضوع مؤثر باشد،
شایسته است به نحو مختصر به مسئلۀ وحدت و تعدد مطلوب و رکنیت و عدم رکنیت و
ارتباط آنها اشاره شود.
 .1تبیین ارتباط مَهر و نکاح از نظر راباۀ وحدت و تعدد مالوب و رکنیت یا
عدم رکنیت
برای تبیین رابطۀ مهر و نکاح از نظر وحدت یا تعدد مطلوب و نیز رکن بودن یا نبودن
مهر نسبت به نکاح ،شایسته است ابتدا به تبیین مفهوم و معیار تشخیص وحدت و تعدد
مطلوب و ارتباط امور رکنی و غیررکنی با اصطالحات یادشده بپردازیم .مقصود از وحدت
مطلوب این است که رابطۀ میان دو یا چند شیء بهگونهای باشد که وجود همه با هم الزم
بوده ،گسست میان آنها اصل مطلوب را منتفی نماید .تعدد مطلوب در جایی است که وجود
هریک از اشیای یادشده دارای مطلوبیت است و اگر برخی از آنها وجود نداشته باشد،
موجب نفی مطلوبیت از موارد موجود نمیشود .در تبیین مفهوم وحدت و تعدد مطلوب ،برخی
(جمعى از پژوهشگران1426 ،ق ،ج )526-527 ،2از ارتباط میان یک عمل و قیودات آن
سخن گفتهاند؛ بهگونهای که اگر انجام عمل بدون قیود آن مطلوبیت داشته باشد ،رابطۀ
میان عمل یادشده و قیود آن از باب تعدد مطلوب است .طبیعتاً بر این اساس اگر انجام عمل
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بدون قیود آن مطلوبیت نداشته باشد ،رابطۀ میان آن دو از باب وحدت مطلوب خواهد بود.
درهرحال در مورد معیار وحدت و تعدد مطلوب و اینکه وحدت و تعدد مطلوب را چگونه
میتوان تشخیص داد و معیار آن چیست ،باید گفت ،با وجود جستجوی گسترده در کتب
فقهی و حقوقی و به رغم تمسک فراوان به وحدت و تعدد مطلوب ،مطالب پراکنده و اندکی
در مورد معیار تشخیص آن مشاهده میشود .در این راستا برخی فقیهان (مکارم شیرازی،
1424ق ،ج )22 ،6در خصوص تبیین معیار تشخیص وحدت و تعدد مطلوب در عقود ،از معیار
نوعی سخن گفته ،معتقدند که عرف عقال در این زمینه تأثیرگذار است و ارادۀ اشخاص
نمیتواند برخالف عرف عقال تصمیمگیری کند .اشکالی که به این نظر وارد شده این است
که عقود ماهیتاً ارادی بوده ،تابع اراده متعاقدین محسوب میشوند و اشکالی بهنظر نمیرسد
که ارادۀ اشخاص بتواند مواردی را که با مقتضای ذات عقد منافاتی ندارد و مخالف شرع و
قانون نیز نباشد ،تغییر دهد .برخی فقیهان (شبیری زنجانی1419 ،ق ،ج )7056 ،22نیز در
خصوص وحدت و تعدد مطلوب ،معیار را از نظر ثبوتی «قصد مطلوبیت به نحو وحدت یا
تعدد» دانستهاند .بهنظر میرسد نظر اخیر که به قصد طرفین توجه نموده ،منطقیتر است.
البته از نظر اثباتی توجه به عرف دارای اهمیت است و برای تشخیص مقصود اشخاص توجه
به عرف راهگشاست .طبیعتاً اگر در مواردی بر اساس قواعد امری قانونی یا شرعی ارتباط
میان دو شیء از باب وحدت یا تعدد مطلوب دانسته شود ،ارادۀ اشخاص یارای مخالفت با آن
ر ا ندارد ،زیرا حکومتِ ارادۀ اشخاص مقید به رعایت قواعد امری است.
در خصوص رابطۀ میان وحدت مطلوب و تعدد مطلوب با رکن بودن یا فرعی بودن نیز
باید گفت ،تقسیم امور به رکنی و فرعی با تقسیم آنها به وحدت و تعدد مطلوب متفاوت
است .لیکن تقسیم امور به امور رکنی و فرعی در تشخیص وحدت و تعدد مطلوب در
مواردی تأثیرگذار است .توضیح اینکه امور رکنی اموری هستند که قوام یک شیء به وجود
آنهاست ،حال آنکه امور فرعی تشکیلدهندۀ قوام شیء نیستند .درواقع آنگونه که برخی
(انصاری و طاهری ،1388 ،ج  )1039 ،2بیان کردهاند ،از نظر فقهی رکن ،امری است که
وجود چیزی مبتنی و متوقف بر آن باشد .حال طبیعی است میان ارکان تشکیلدهندۀ یک
شیء رابطۀ وحدت مطلوب برقرار باشد؛ یعنی درصورتی که همۀ ارکان با یکدیگر باشند
میتوانند موجب تحقق شیء مطلوب گردند و اگر یکی از ارکان وجود نداشته باشد ،مطلوب
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حاصل نمیشود ،زیرا وجود شیء مترتب بر وجود ارکان آن است .این درحالی است که اگر
امور فرعی نباشند ،خللی به وجود یک شیء وارد نمیگردد .البته این به آن معنا نیست که
وحدت مطلوب فقط اختصاص به ارکان دارد ،بلکه ممکن است در مواردی امور فرعی با
توجه به شرایط یا ارادۀ اشخاص در کنار ارکان ،مطلوب واحد را تشکیل دهند .برای مثال
انجام تعهد و زمان انجام تعهد دو مطلوب مختلفاند ،ولی گاهی زمان اجرای تعهد بر اساس
عرف یا ارادۀ طرفین آنچنان اهمیت مییابد که همراه با تعهد ،مطلوب واحد را تشکیل
میدهد و تخلف از زمان اجرای تعهد میتواند در چنین حالتی اصل مطلوب را منتفی نماید.
درهرحال با توجه به آنچه گفته شد و همانگونه که از عبارات برخی فقیهان (شبیری
زنجانی1419 ،ق ،ج )6758-6857 ،21استنباط میشود ،رابطۀ میان ارکان شیء و آن شیء
از باب وحدت مطلوب است .در خصوص امور غیراساسی (غیررکنی) از نظر ثبوتی ،مالک
تشخیص وحدت و تعدد ،قصد اشخاص است ،ولی از نظر عرفی بهطور معمول امور فرعی از
امور اصلی قابل تفکیک بوده ،تعدد مطلوب را تشکیل میدهند .برای مثال در خصوص
ارتباط شرط و عقد ،در مواردی که شرط به ارکان عقد لطمه وارد نمیسازد ،فساد شرط به
عقد سرایت نمیکند و یکی از ادلۀ مهم این مسئله آن است که عقد و شرط دو مطلوب
مختلف هستند که بطالن شرط بهخاطر فرعی بودنش ،به عقد تسری پیدا نمیکند و به
همین دلیل شرط عدم مهر در نکاح با اینکه شرطی نامشروع و باطل است ،موجب بطالن
قرارداد نکاح نمیشود (شبیری زنجانی1419 ،ق ،ج .)7056-7057 ،22درهرحال بهنظر
میرسد اگر احراز گردد امری فرعی مانند شرط ضمن عقد در نظر طرفین اساسی بوده،
همراه با عقد مطلوب واحد را تشکیل میدهد ،دیگر تجزیۀ آن از عقد امکانپذیر نیست و در
صورت بطالن شرط ،عقد نیز باطل خواهد بود .باید توجه داشت که گاهی اختالف در
تشخیص وحدت یا تعدد مطلوب میان فقیهان موجب اختالف در حکم شده است .برای
نمونه در مورد اینکه آیا بطالن شرط خیار در نکاح ،بطالن اصل نکاح را بهدنبال دارد یا خیر،
برخی به استناد تعدد مطلوب ،بطالن شرط را به نکاح تسری ندادهاند ،ولی برخی دیگر به
استناد وحدت مطلوب ،از بطالن شرط و عقد سخن گفتهاند (مکارم شیرازی1424 ،ق ،ج،1
 .)135-136یکی دیگر از نمونههای ارتباط میان امور اصلی و فرعی با وحدت و تعدد
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مطلوب میتواند بحث تطابق ایجاب و قبول از نظر شروط ضمن عقد باشد .درواقع بنابر نظر
مشهور فقیهان عدم تطابق میان ایجاب و قبول در مورد شرط مانع تشکیل عقد دانسته شده
است ،ولی برخی فقیهان با استناد نقش فرعی شروط و اینکه شرطِ فاسد مفسدِ عقد نیست،
عدم قبول شرط از سوی مخاطب ایجاب را مانع تشکیل قرارداد ندانسته ،بلکه در این
خصوص از پیدایش حق خیار برای ایجابکننده سخن گفتهاند (قبولی درافشان-30 ،1391 ،
 .)29در دفاع از نظر اخیر از تحلیل حقوقیِ تفکیک میان مطلوب و مرتبۀ مطلوب سخن
بهمیان آمده و عقد بهعنوان مطلوب مستقل و شرط نیز بهعنوان مرتبۀ مطلوب (که جدای از
مطلوب اصلی است) دانسته شده و از تجزیۀ ایجاب به دو مطلوب مختلف سخن گفته و ادعا
شده است در صورت قبول ایجاب بدون شرط ،خللی به تطابق ایجاب و قبول وارد نمیشود
(ر.ک .محقق داماد ،1389 ،ج.)73-74 ،2
حال در خصوص نکاح و مهریه اگر نکاح و مهریه نسبت به یکدیگر چنان ارتباطی داشته
باشند که وجود یکی بدون دیگری (از لحاظ ارادۀ شخص یا از نظر قانونی) مطلوب نباشد،
رابطۀ آنها وحدت مطلوب خواهد بود ،ولی چنانچه رابطۀ آنها چنان باشد که فقدان یکی
موجب از بین رفتن مطلوبیت دیگری نشود ،رابطۀ آنها از باب تعدد مطلوب است .در این
خصوص بهنظر میرسد رابطۀ مهریه و نکاح از باب تعدد مطلوب است؛ به این نحو که عدم
تعیین مهریه یا بطالن قرارداد مهر موجب بطالن و منتفی شدن اصل قرارداد نکاح نمیشود.
رکن نبودن مهریه نسبت به نکاح میتواند این نظر را تقویت نماید .توضیح اینکه همانگونه
که برخی (مغنیه1421 ،ق ،ج )268 ،5ادعا کردهاند ،در خصوص رکن نبودن مهریه در نکاح
دائم ،اتفاق نظر وجود دارد .در مقام تبیین اینکه مهریه رکن نکاح دائم نیست ،برخی فقیهان
(مکارم شیرازى1424 ،ق ،ج )93 ،1معتقدند بهترین دلیل این است که اگر مهر در نکاح ذکر
نشود ،عقد نکاح باطل نیست و در نکاحِ دائم زوج و زوجه دو رکن نکاح محسوب میشوند1.
به همین دلیل برخی فقیهان (نجفی1404 ،ق ،ج229 ،26؛ اراکی1419 ،ق )501 ،در نکاح
دائم فساد مهر را موجب فساد کل عقد نکاح نمیدانند و حتی عبارات بسیاری از فقیهان
 .1گفتنی است ،این فقیه ارجمند (مکارم شیرازى1424 ،ق ،ج )93 ،1به این نکته نیز اشاره دارد که اگر مهریه رکن نکاح دائم بود در
صیغۀ عربی بهکاررفته برای آن باید گفته میشد «زوَّجتک نفسى بالمهر المعلوم» ،این درحالی است که در صیغۀ عربی مرسوم
عبارت «على المهر المعلوم» بهکار میرود .ایشان از این نکته نیز برای اینکه مهر جایگاه رکنی ندارد نیز استفاده نمودهاند.
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(انصاری1415 ،ق221 ،؛ میرزاى قمى1427 ،ق ،ج935 ،2؛ بحرانى1405 ،ق ،ج477 ،24؛
شهید ثانی1413 ،ق ،ج )202 ،8داللت بر این دارد که یکی از وجوه افتراق عقد منقطع و
دائم را در این میدانند که مهریه در نکاح منقطع رکن عقد محسوب میشود ،ولی در نکاح
دائم ،رکن بهشمار نمیآید و از جایگاه عوض در قراردادهای معاوضی برخوردار نیست.
در هرحال بهنظر میرسد ،توجه به امور اساسی و فرعی و نیز وحدت و تعدد مطلوب
برای تحلیل موضوعاتی چون تخلف نماینده از اختیارات خود میتواند مؤثر باشد که در
قسمتهای بعدی در موارد مقتضی از آن بهره گرفته خواهد شد.
 .2ضمانت اجرای تخلف از اختیارات مربوط به مَهر در نمایندگی قراردادی
قاعدۀ عمومی در مورد تصرفات حقوقی این است که میتوان آن را از راه وکالت انجام
داد .قرارداد نکاح نیز از این قاعده مستثنی نیست .به دیگر سخن ،در نکاح الزم نیست
قرارداد با ارادۀ خود طرفین انشا گردد ،بلکه انشا و اظهار اراده میتواند از سوی وکیل هریک
از طرفین صورت گیرد .این مسئله در فقه امامیه پذیرفته شده و به پیروی از آن در قانون
مدنی ایران انعکاس یافته است .بهموجب مادۀ  1071قانون مدنی «هر یک از زن و مرد
میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد» .بر این اساس ،وکالت مقید به مواردی نیست
که شخص به عللی مانند جنگ و مسافرت و بیماری خود در مجلس عقد حضور ندارد ،بلکه
در صورت حضور و تمکن طرفین عقد از انشای نکاح با ارادۀ خود نیز منعی در مورد توکیل
غیر در این زمینه وجود ندارد .طبیعتاً هنگامی که قرارداد به وکالت منعقد میشود ،وکیل باید
در چارچوب اختیاراتی که به وی واگذار شده است اقدام نماید ،زیرا خارج از چارچوب
اختیارات ،وی سمتی ندارد و مانند شخصی بیگانه بهشمار میآید .ازاینرو تصرفات حقوقی
خارج از حدود اختیار نیز ممکن است فضولی محسوب گردد .لیکن پرسش این است که آیا
در نکاح ،تخلف وکیل موجب فضولی شدن کلَّ عقد میشود یا اینکه باید قرارداد را نسبت به
میزانی که تخلف صورت گرفته است ،فضولی دانست؟ به دیگر سخن ،آیا میتوان قرارداد
نکاح را به اجزای مختلف تجزیه نمود و نسبت به برخی از آن فضولی بودن و درنتیجه حکم
عدم نفوذ را جاری دانست و نسبت به قسمتی که وکیل مطابق اختیارات عمل نموده است از
صحت عمل حقوقی سخن گفت؟ قانونگذار مدنی ایران در مادۀ  1073قانون مدنی به
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تخلف وکیل از اختیارات خویش پرداخته و بدون هیچگونه تفکیکی اینگونه مقرر نموده
است« :اگر وکیل از آنچه که موکَّل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیَّات دیگر معیَّن کرده،
تخلَّف کند صحَّت عقد متوقَّف بر تنفیذ موکَّلخواهد بود» .همانگونه که مالحظه میشود
قانون گذار به تخلف وکیل راجع به شخص ،مهر و خصوصیات مورد نظر موکل پرداخته و در
مورد همه از عدم نفوذ قرارداد سخن گفته است .حال پرسش این است که آیا حکم ماده
ناظر به موردی است که همۀ آنچه در قرارداد آمده است مطلوب واحد را تشکیل میدهد یا
اینکه تفاوتی میان وحدت و تعدد مطلوب در این زمینه وجود ندارد؟ همچنین آیا رکن بودن
یا نبودن مهریه تأثیری در حکم یادشده داشته است یا خیر؟ بهعالوه آیا حکم ماده از مبانی
فقهی معتبری برخوردار است یا خیر؟ برای پاسخگویی به پرسشهای یادشده شایسته است
ابتدا موضوع از جنبۀ فقه امامیه مورد بررسی استداللی قرار گیرد ،سپس حکم ماده از نظر
دکترین حقوقی ایران نیز مطالعه شود.
 .1.2تحلیل فقهی تخلف از حدود وکالت در عقد نکاح

با جستجو در آرای فقیهان امامی ،دو نظر مختلف در خصوص تخلف وکیل از اختیارات
خود در زمینۀ مهریه دیده میشود .طبق یک نظر بدون تفکیک میان شرایطی که موکل
برای وکیل تعیین نموده ،تخلف وکیل موجب فضولی شدن قرارداد نکاح و توابع آن چون
مهریه دانسته شده است .لیکن نظر دیگر این است که تخلف وکیل در زمینۀ مهریه صرفاً
موجب فضولی شدن مهریه میشود و اصل قرارداد نکاح را فضولی نمیگرداند .در ادامه
ضمن تبیین نظریات یادشده ،به تبیین ادله و نقد آن پرداخته میشود.
 .1.1.2نظریۀ فضولی بودن نکاح در صورت تخلف وکیل در مورد مَهریه

گروهی از فقیهان (طباطبایی یزدی1409 ،ق ،ج869 ،2؛ طباطبایی حکیم1416 ،ق،
ج485 ،14؛ خویى1418 ،ق ،ج256 ،33؛ مرعشی نجفی1406 ،ق ،ج226 ،2؛ اراکی،
1419ق317 ،؛ سبزوارى1413 ،ق ،ج )282 ،24تعدی وکیل از إذنی را که به وی در تزویج
شخص معیَّن با مهریه معلوم و سایر خصوصیات داده شده است موجب فضولی شدن عقد
نکاح دانسته و تفاوتی میان تخلف نسبت به خصوصیات مربوط به شخص و مهریه قائل
نشدهاند .برای نمونه ،آنگونه که برخی فقیهان (عالمه حلی )602 ،1388 ،در خصوص
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مهریه بیان داشتهاند ،اگر خانمی مهریه موردنظر خود را به وکیلش اعالم نمود ،چنانچه
وکیل عقد ازدواج را به کمتر از مهریه تعیینشده واقع سازد ،عقد نکاح صحیح نخواهد بود و
فضولی بهشمار می آید .در مقام بیان دلیل بر این نظر گفته شده است (همان؛ سبزوارى،
1413ق ،ج ،)282 ،24توکیل بر امر معیَّن بوده ،به غیر آن تسری پیدا نمیکند و إذنی که
داده شده است ،عقد واقعشده را دربر نمیگیرد؛ حتی در این زمینه ادعا شده است (طباطبایی
حکیم1416 ،ق ،ج )485 ،14که هیچ اختالفی میان فقیهان وجود ندارد.
در موردی که مردی وکالت در تزویج میدهد و مهریه را مشخص میکند نیز گفته شده
است (همان) چنانچه وکیل از میزان مهریه مقرر تجاوز نماید ،عقد نکاح فضولی خواهد بود.
در این مورد نیز به عدم شمول إذن استناد شده و با توجه به قاعدۀ تسلیط ،عقد بدون اجازه
فاقد صحت دانسته شده است .شاید استناد به قاعدۀ تسلیط از این نظر باشد که حق تصرف
در اموال ،فقط در اختیار مالک آن بوده ،باقی حقی بر آن ندارند؛ مگر اینکه به آنها إذنی
داده شود که در آن صورت باید در حدود همان إذن عمل کنند .اینجا هم سلطهای که به
مال موکل پیدا کرده است در همان حد مجاز باید باشد و نمیتواند بیشتر از آن مقدار را
مهریه قرار دهد.
حال پرسشی که در این قسمت مطرح میشود این است که آیا رویکرد پیشگفته و عدم
تفکیک میان تخلف از مهر و تخلف مربوط به خود عقد نکاح این است که مهریه از ارکان
عقد نکاح بوده است و نکاح نوعی معاوضه محسوب میشود که مهریه نقش عوض را در آن
ایفا مینماید و به همین جهت تخلف از حدود اختیارات در مورد مهریه موجب فضولی شدن
کل قرارداد نکاح میگردد؟ در پاسخ باید گفت ،نگارندگان تصریحی نسبت به این مسئله در
کالم طرفداران این نظریه نیافتند و در این زمینه اشارهای به رکن بودن مهریه بهعنوان
دلیل نظریۀ یادشده مالحظه نگردید .ولی همانگونه که در ابتدای مقاله آمد ،در فقه امامیه
مهر رکن قرارداد نکاح دائم محسوب نمیشود .بنابراین بهنظر میرسد نمیتوان فرضیه
یادشده را بهراحتی پذیرفت ،زیرا برخی از طرفداران این نظریه بهصراحت مهریه را در عقد
نکاح دائم از امور فرعی میدانند و رکن نکاح بهشمار نمیآورند (ر.ک .طباطبایی حکیم،
1416ق ،ج.)108 ،14
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فرضیۀ دیگری که در خصوص عدم تفکیک میان انواع مختلف تخلف وکیل (و اینکه
هرگونه تخلفی از حدود اختیارات ،موجب فضولی شدن عقد نکاح دانسته شده است) قابل
طرح بهنظر میرسد این است که در نظر قائالن به فضولی بودن نکاح به دلیل تخلف از
مهریه ،مجموعه شرایط تعیینشده برای وکیل مطلوب واحد را تشکیل میدهد .در این زمینه
و در مقام تحلیل نظر مورد بررسی ،برخی اندیشمندان فقهی (محقق داماد ،بیتا204-203 ،؛
سند1429 ،ق ،ج ،)93 ،2دلیل مسئله را بحث وحدت مطلوب دانستهاند .در این راستا بعضی
(سند1429 ،ق ،ج )93 ،2ادعا کردهاند که در مورد شروط و قیود وکالت و موضوع آن ،ظاهر
بر وحدت مطلوب است؛ مگر اینکه قرینهای برخالف آن وجود داشته باشد .برخی فقیهان
(طباطبایی حکیم1416 ،ق ،ج23 ،12؛ همچنین ر.ک .حائری )28 ،1380 ،نیز به نحو مطلق
معتقدند چه در وکالت و چه در غیر آن ،شروط و قیود از باب وحدت مطلوب است .عبارات
بعضی فقیهان در این زمینه مؤید این ادعا است .توضیح اینکه برخی فقیهان (خوئى،
1418ق ،ج )256 ،33در مقام تعلیل فضولی بودن نکاح در صورت تخلف وکیل از اختیارات
راجع به شخص ،وصف و مهریه و مانند آن ،اینگونه بیان داشتهاند (همان) که فضولی بودن
نکاح به این دلیل است که آنچه موکل در مورد آن ،اقدام به توکیل نموده ،در خارج واقع
نشده و آنچه از جانب وکیل واقع شده ،وی در آن وکیل نبوده است .طبیعی است هنگامی
میتوان ادعا کرد که در همۀ حاالت مختلف ،آنچه واقع شده ،شخص در آن وکیل نبوده
است که همۀ شرایط تعیینشده ،مطلوب واحد را تشکیل دهد.
اشکال استدالل یادشده در ادعای مطلقی است که در آن مطرح گردیده است .توضیح
اینکه ظهور ادعاشده در این نظر بدون تفکیک میان امور فرعی و اصلی محل تأمل و اشکال
است؛ ضمن اینکه دلیلی نیز بر این ظهور ارائه نشده است .طبیعتاً با تبیین نظریۀ تفکیک
میان وحدت و تعدد مطلوب این اشکال بیشتر تقویت خواهد شد.
فرضیۀ دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا ماهیت مهریه از این نظر که
التزام زوج به تأدیۀ مهریه مبتنی بر حکم قانون است یا ناشی از تراضی و توافق ارادۀ
زوجین ،در فضولی دانستن نکاح و مهریه تأثیر دارد یا خیر؟
هرچند در کالم قائالن به نظریۀ فضولی دانستن نکاح و مهریه ،چنین تحلیلی بهصراحت
مشاهده نمیشود ،لیکن در تحلیل این موضوع میتوان اینگونه بیان داشت که از سویی
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نمیتوان اصل لزوم مهریه را برای نکاح دائم صرفاً مبتنی بر توافق زوجین دانست .زیرا
درصورتی که مبنای مهریه صرفاً توافق طرفین باشد ،توافق بر عدم مهر باید صحیح بهشمار
آید و در صورت عدم ذکر مهر ،مهریهای به زوجه تعلق نگیرد .حال آنکه در فقه امامی و به
تبع در قانون مدنی ایران چنین امری مورد پذیرش نیست .لیکن تردیدی هم نیست که
مهرالمسمی و تعیین آن با طرفین قرارداد نکاح است؛ هرچند اگر در این زمینه توافقی وجود
نداشته باشد ،به حکم شرع تکلیف مهریه (مهرالمثل یا در مواردی مهرالمتعه) مشخص
میشود .حال پرسش این است که آیا میتوان با توجه به این تحلیل از نظریۀ عدم نفوذ
نکاح و مهر در صورت تخلف از اختیارات راجع به مهریه سخن گفت؟ به نظر نگارندگان،
پاسخ منفی است ،زیرا با توجه به فرعی بودن مهریه در نکاح ،امکان تجزیۀ مهریه از نکاح
دائم وجود دارد؛ چنانکه بطالن مهریه موجب عدم نفوذ یا بطالن قرارداد نکاح نمیشود.
درواقع وجود اشکال در فرعیات نمیتواند به امور اصلی لطمه وارد کند و اشکالی بهنظر
نمیرسد که نکاح و مهریه را از یکدیگر تجزیه نمود .حتی اگر برای مهریه ماهیت قراردادی
درنظر گرفته شود ،مهریه تابع و وابسته به قرارداد نکاح است ،ولی نکاح تابع آن محسوب
نمیشود و به همین دلیل نیز خلل در مهریه یا تخلف نسبت به آن نباید موجب خلل به عقد
نکاح گردد.
 .2.1.2نظریۀ اختصاص فضولی بودن به مَهریه و عدم تسری به عقد نکاح

نظریۀ دیگری که هرچند بسیار اندک میان فقیهان دیده میشود ،این است که تخلف
وکیل از اختیارات خویش نسبت به مهریه ،موجب فضولی بودن اصل نکاح نمیگردد .در این
راستا از عبارات برخی فقیهان (جوادی آملی )1395 ،استنباط میشود که اگر وکیل نسبت به
اختیارات مربوط به مهریه تخلف کند ،نمیتوان از فضولی بودن اصل عقد نکاح سخن گفت.
دلیل ایشان این است که مهر رکن عقد شمرده نمیشود .توضیح اینکه به اعتقاد ایشان
(همان) در مواردی که وکیل از مسائل اساسی که رکن محسوب میشود تخلف میکند،
اصل قرارداد فضولی خواهد بود .برای نمونه چنانچه وکیل از اختیارات خویش در مورد ثمن
در عقد بیع تخلف نماید ،عقد بیع فضولی خواهد بود ،زیرا ثمن از ارکان بیع بهشمار میآید.
لیکن در مواردی که تخلف ناظر به موارد اصلی و ارکان نیست ،نباید از فضولی بودن اصل
قرارداد سخن گفت .به همین دلیل با توجه به اینکه در نظر ایشان مهریه نه در عقد دائم و
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نه در نکاح منقطع رکن عقد شمرده نمیشود ،تخلف از آن موجب میگردد که فقط مهر
فضولی باشد و کمبود یا زیادت آن نسبت به مهرالمثل ،پس از عقد قابل اصالح خواهد بود.
در این نظریه هر نوع تخلفی باعث فضولی شدن عقد نکاح نمیشود ،بلکه فقط تخلف
در ارکان عقد ،باعث فضولی شدن اصل عقد میشود.
در تحلیل نظریۀ پیشگفته باید به سه نکته توجه داشت؛ نخست اینکه بهنظر میرسد
اصل تحلیل قابل دفاع است و تفکیک میان ارکان و موارد غیررکن صحیح است .درواقع
تخلف از ارکان همیشه با ضمانت اجرای سنگینتری روبرو است و موجب میشود آنچه واقع
شده با آنچه مورد نظر موکل بوده است کامالً متفاوت باشد و ازآنجا که ارکان قابل تفکیک
از نکاح نیست ،طبیعی است در این مورد باید از عدم نفوذ کل قرارداد سخن گفت .ولی در
مواردی که مسائلی جزء ارکان تشکیلدهنده قرارداد شمرده نمیشود ،تفکیک آن از اصل
عقد و درنظر گرفتن حق فسخ برای موکل یا سایر ضمانتهای اجرایی که خفیفتر از عدم
نفوذ محسوب میشود مناسبتر بهنظر میرسد.
نکتۀ دوم این است که در نظریۀ یادشده مهر در هر دو نوع نکاح دائم و منقطع رکن
دانسته نشده و این درحالی است که بهنظر میرسد باید میان نکاح دائم و موقت تفکیک
قائل شد .توضیح اینکه رکن نبودن مهر در نکاح دائم قابل تأیید است (شهید ثانی1413 ،ق،
ج ،) 155 ،7زیرا در صورت عدم تعیین مهر در نکاح دائم (تفویض بضع) ،خللی به صحت عقد
وارد نمیشود (صفایی و امامی ،1385 ،ج181 ،1؛ انصاری1415 ،ق173 ،؛ ابن جنید،
1416ق254 ،؛ طوسی1387 ،ق ،ج294 ،4؛ طباطبایی1418 ،ق ،ج21 ،12؛ کاشف الغطاء،
1422ق )220 ،و علم اجمالی به مهر نیز صدمهای به قرارداد راجع به مهر وارد نمیسازد
(نجفی1404 ،ق ،ج18 ،31؛ کاتوزیان659 ،1394 ،؛ جعفری لنگرودی)126 ،1376 ،؛
همچنان که تفویض مهر در عقد ازدواج دائم پذیرفته شده است (طوسی1387 ،ق ،ج381 ،4؛
طباطبایی1409 ،ق ،ج386 ،2؛ نجفی1404 ،ق ،ج66 ،31؛ صفایی و امامی ،1385 ،ج،1
 .)184این درحالی است که عدم تعیین مهر در نکاح منقطع موجب بطالن عقد نکاح است
(محقق کرکی1414 ،ق ،ج19 ،13؛ جعفری لنگرودی147 ،1376 ،؛ کاتوزیان ،1388 ،ج،1
 .)160بنابراین نظریۀ پیشگفته از این جنبه که میان مهر در نکاح دائم و منقطع تفکیک
نکرده است ،قابل انتقاد بهنظر میرسد.
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نکتۀ سومِ قابل بررسی در تحلیل این نظر این است که آیا ارتباطی میان تفکیک امور
اساسی از امور غیراساسی و تفکیک وحدت و تعدد مطلوب وجود دارد؟ آیا میتوان تفکیک
میان امور اساسی و غیراساسی را مرتبط با تشخیص وحدت یا تعدد مطلوب دانست؟ درواقع
آیا میتوان گفت رابطۀ میان ارکان یک عقد ،رابطۀ وحدت مطلوب است و خلل به هر رکن
موجب میگردد مجموعۀ عقد دچار خلل شود ،ولی امور غیررکنی نسبت به اصل عقد
مطلوب دیگری را تشکیل میدهد که خلل به امور غیراساسی یادشده به اصل عقد لطمهای
وارد نمیکند؟
در پاسخ باید گفت ،همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید و نیز از عبارات برخی
فقیهان (شبیری زنجانی1419 ،ق ،ج )6758-6857 ،21استنباط میشود ،رابطۀ میان ارکان
شیء و آن شیء از باب وحدت مطلوب است .در خصوص امور غیراساسی از نظر ثبوتی
مالک تشخیص وحدت و تعدد ،قصد اشخاص است ،ولی از نظر عرفی بهطور معمول امور
فرعی از امور اصلی قابل تفکیک بوده ،تعدد مطلوب را تشکیل میدهند .بر این اساس و با
توجه به اینکه مهر نسبت به نکاح از امور رکنی محسوب نمیشود و مانند عوض در
قراردادهای معاوضی نبوده و رکن قرارداد را تشکیل نمیدهد ،میتوان در تحلیل نظریۀ
پیشگفته از این منظر نیز به موضوع نگاه کرد و در تحلیل تخلف نماینده از اختیارات خود از
آن استفاده نمود.
 .2.2تحلیل حقوقی تخلّف از موارد مورد وکالت در عقد نکاح

از نظر حقوقی نیز دو نظریۀ فضولی بودن نکاح و نظریۀ اختصاص فضولی بودن به
مهریه و عدم تسری آن به اصل نکاح بهچشم میخورد که در ادامه ضمن تبیین نظریات،
نقد و بررسی خواهند شد.
 .1.2.2نظریۀ فضولی بودن نکاح

برخی از حقوقدانان (امامی418 ،1377 ،؛ کاتوزیان ،1388 ،ج65-66 ،1؛ مدنی،1385 ،
210-209؛ شیروی81 ،1395 ،؛ حائری شاهباغ ،1382 ،ج )933-935 ،2به استناد مادۀ
 1073قانون مدنی و بدون تحلیل حکم مندرج در ماده ،بر اساس آن از فضولی بودن و
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غیرنافذ بودن نکاح در فرضی که وکیل از اختیارات خویش تجاوز نموده باشد ،سخن گفتهاند.
برخی دیگر از حقوقدانان (صفایی و امامی56 ،1386 ،؛ همان ،1385 ،ج)56-55 ،1
ضمن ورود به تحلیل مسئله ،با پیروی از نظریات برخی فقیهان امامی ،در خصوص تخلف
وکیل از اختیارات خود در مورد مهر ،معتقدند نکاح از این نظر فضولی است که إذن دادهشده
به وکیل ،اینگونه نکاح را شامل نمیشود و درنتیجه قرارداد نکاح فضولی و غیر نافذ است.
درواقع این دسته از حقوقدانان در مقام تحلیل حکم مادۀ  1073قانون مدنی ،اختیارات وکیل
را در عقد نکاح از باب وحدت مطلوب دانسته ،تفکیکی میان ارکان و غیر ارکان قائل نیستند
(ر.ک .محقق داماد ،بیتا .)204 ،به همین دلیل ایشان تخلف از مواردی چون مهریه را نیز
موجب فضولی شدن کل نکاح بهشمار آوردهاند و استداللهای مطرح از سوی این گروه نیز
بیش از استداللهایی که از جانب فقیهان امامی مطرح شده است ،نیست.
 .2.2.2نظریۀ اختصاص فضولی بودن به مهریه

برخی حقوقدانان (جعفری لنگرودی )115-116 ،1376 ،در مقام تفسیر مادۀ 1073
قانون مدنی ،معتقدند چنانچه وکیل از اختیارات مربوط به مهر تجاوز نماید ،فقط قرارداد مهر
غیر نافذ است و به قرارداد نکاح لطمهای وارد نمیشود .به اعتقاد ایشان در مورد قرارداد مهر
نیز چنانچه موکل قرارداد مهر را به دلیل تخلف وکیل رد کند ،مانند حالتی خواهد بود که در
قرارداد نکاح مهریه تعیین نشده است و در چنین فرضی حکم مادۀ  1087قانون مدنی جاری
خواهد بود .به موجب این ماده «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد
نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیَّن کنند و اگر قبل از
تراضی بر مهر معیَّن بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» .حال
چنانچه مهرالمثل از میزان مهری که از سوی موکل تعیین شده است ،کمتر باشد ،با توجه به
تخلف وکیل ،وی بر اساس مادۀ  666قانون مدنی مسئول خسارتی است که از این رهگذر
به موکل وارد آمده است (همان) .البته ممکن است این اشکال مطرح شود که موجب
استحقاق مهرالمثل فقط تخلف وکیل از حدود إذن نیست ،بلکه عدم تنفیذ مهر از سوی
موکل و وقوع نزدیکی با وجود ردَّ مهر و عدم تعیین مهر موجب استحقاق مهرالمثل است .در
پاسخ بهنظر میرسد درصورتی که موکل ،زوجه باشد و مهریه که وکیل باید تعیین مینمود
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بیشتر از مهرالمثل باشد ،محرومیت زوجه نسبت به مابهالتفاوت دو مهریۀ یادشده ،خسارتی
است که عرف آن را منتسب به وکیل میداند و از این نظر باید وکیل را مسئول بهشمار
آورد .لیکن در نقد این نظر ممکن است گفته شود در اینجا موجبی برای ضمان وکیل وجود
ندارد ،زیرا سبب تحقق مهرالمثل ،وقوع نزدیکی قبل از تعیین مهر بوده و وکیل در این مورد
تقصیری نداشته است تا مسئولیتی هم متوجۀ او باشد .اصل برائت ذمه نیز میتواند مؤید
عدم ضمان وکیل باشد .درهرحال به اعتقاد این حقوقدان (جعفری لنگرودی)116 ،1376 ،
در موردی که موکل ،زوجه بوده و وکیل مهریهای بیش از میزان مقرر از جانب موکل را
برقرار نموده باشد ،موکل میتواند مقدار زائد را رد نماید و دیگر مسئلۀ مهرالمثل مطرح
نمیشود.
بهنظر میرسد تحلیل این حقوقدانان ناظر به مواردی است که میان اختیارات وکیل
راجع به مهر و اصل نکاح تعدد مطلوب برقرار باشد و بهظاهر ،قاعدۀ اولیه در این باب نیز
تعدد مطلوب است و به همین دلیل از غیرنافذ بودن مهر -و نه نکاح -سخن گفتهاند.
در مقام جمعبندی نظریات و دیدگاههای یادشده ،بهنظر میرسد باید حل مسئله بر
اساس تحلیل ارادۀ وکیل و موکل در انعقاد قرارداد وکالت جستجو گردد .زیرا در فرض تجاوز
از حدود اختیارات ،ضمانت اجرایی که برقرار میشود برای حفظ حقوق موکل است و باید با
تخلفی که رخ داده است متناسب باشد .در این راستا طبیعتاً در مواردی که مقصود موکل از
تعیین چارچوب های مختلف در قرارداد وکالت ،وحدت مطلوب بوده است ،خارج شدن از
چارچوب یادشده درهرحال موجب میشود میان آنچه وکیل منعقد نموده و آنچه خواست
موکل بوده است ،مغایرت کامل تحقق یابد .لیکن چنانچه مقصود موکل مطلوبهای متعدد
و قابل تجزیه بوده باشد ،ضمانت اجرای تخلف متفاوت بوده و حداقل در مواردی که تخلف
در امور فرعی و قابل تجزیه از اصل قرارداد نکاح است میتوان فضولی بودن را محدود به
همان موارد تخلف دانست و اصل قرارداد نکاح را صحیح و نافذ بهشمار آورد .بنابراین بهنظر
میرسد از سویی باید میان وحدت و تعدد مطلوب تفکیک نمود و از سوی دیگر میان موارد
اساسی و فرعی تمایز قائل شد .طبیعتاً در مواردی که احراز گردد حتی امور فرعی نیز از نظر
موکل دارای اهمیت اساسی بوده است در مورد تخلف از امور فرعی یادشده و با استناد به
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وحدت مطلوب میتوان دیدگاه غالب فقیهان و حقوقدانان را که از غیرنافذ بودن کل قرارداد
نکاح سخن گفتهاند تأیید کرد .ولی در مواردی که با تحلیل ارادۀ موکل ،به تعدد مطلوبها
برخورد میکنیم ،هنگامی میتوان قرارداد نکاح را غیر نافذ تلقی نمود که تخلف در مورد
امور اساسی رخ داده باشد .به دیگر سخن در مورد تخلفهای غیراساسی باید به ضمانت
اجراهای خفیفتر از عدم نفوذ کل قرارداد پناه برد .اگر قرار به بررسی مصداقی باشد ،تخلف
از اوصاف غیراساسی شخص طرف قرارداد نکاح یا تخلف از مهریه میتواند از مواردی باشد
که ضمانت اجرایی خفیفتر از عدم نفوذ در مورد آن کارایی بیشتری دارد .در مورد تخلف از
اوصاف فرعی که طرفین در قرارداد نکاح شرط میکنند ،خود قانونگذار نیز با انعطاف
برخورد نموده ،به موجب مادۀ  1128قانون مدنی از قابلیت فسخ قرارداد -نه عدم نفوذ یا
بطالن -سخن گفته است .به موجب مادۀ یادشده« :هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی
شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ،برای طرف
مقابل حق فسخ خواهد بود ،خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع
شده باشد» .حال وقتی که اوصافی از سوی خود طرفین قرارداد نکاح مورد توافق قرار
میگیرد و پس از انعقاد قرارداد مشخص میشود که اوصاف یادشده وجود نداشته ،قانونگذار
از حق فسخ سخن گفته و در مورد تخلفات فرعی با انعطاف برخورد نموده است؛ پس چرا در
مورد تخلف وکی ل در مواردی که بحث تعدد مطلوب است و تخلف در مورد اوصاف فرعی
رخ داده است ،از ضمانت اجرای حق فسخ سخن بهمیان نیاید؟ در مورد مهریه نیز همانگونه
که بیان شد ،خالی بودن نکاح از مهریه در نکاح دائم خللی به صحت عقد نکاح وارد
نمیکند ،حال چرا در موارد تعدد مطلوب و تخلف وکیل از مهریۀ مقرر ،از عدم نفوذ خود
نکاح سخن گفته شود و از عدم نفوذ مهر بهتنهایی سخن بهمیان نیاید؟ طبیعی است اگر از
تخلف وکیل ضرری نیز متوجۀ موکل گردد ،میتوان از ضمانت اجرای لزوم جبران خسارت
بر اساس مبانی مختلف فقهی و حقوقی مانند قاعدۀ نفی ضرر و سایر موجبات ضمان قهری
و قراردادی نیز سخن گفت .درهرحال بهنظر میرسد توجه به نکات یادشده در اصالح
مقررات مدنی بایسته است.
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 .3ضمانت اجرای تخلف اولیای عقد نکاح از اختیارات مربوط به مَهر
برای تبیین ضمانت اجرای تخلف نمایندگان قانونی و قضایی در خصوص مهریه در
نکاح دائم ،ابتدا مسئله از نظر فقهی بررسی میشود ،سپس موضوع از بُعد حقوقی مطالعه
خواهد شد.
 .1.3ضمانت اجرای تخلف اولیای عقد از اختیارات از نظر فقهی
برخی فقیهان (بحرانی1405 ،ق ،ج202 ،23؛ طباطبایی یزدی1409 ،ق ،ج863 ،2؛
محقق کرکی1414 ،ق ،ج )92 ،12در قسمت اولیای عقد در نکاح از پدر ،جدَّ پدری ،مولی،
وصی و حاکم سخن گفتهاند و برخی دیگر از فقیهان (خوئى1418 ،ق ،ج )198 ،33ادعا
کردهاند که از نظر فقه امامی تردیدی وجود ندارد که اشخاص یادشده فیالجمله در مواردی
دارای نمایندگی و والیت در نکاح هستند .درعینحال با بررسی موضوع در میان فقیهان
امامی این مسئله بهنظر میرسد که برخی از آنان (خمینی1425 ،ق ،ج256 ،2؛ نجفی،
1404ق ،ج189 ،29؛ شهیدثانی1413 ،ق ،ج )148 ،7والیت وصی در نکاح را در مواردی
پذیرا نیستند .در مورد پدر و جدَّ پدری نیز آنچه از نظر فقهی (طباطبایی یزدی1409 ،ق ،ج،2
864؛ خمینی1425 ،ق ،ج )254 ،2مسلَّم است اینست که ولیَّ قهری در مورد ازدواج پسر
صغیر و نیز دختر صغیره و نیز مجنون (در صورت متصل بودن جنون به صغر) دارای والیت
است ،ولی در مورد والیت ولیَّ قهری نسبت به دختر بالغ باکره اختالف وجود دارد .برخی
فقیهان (محقق حلی1408 ،ق ،ج )222 ،2اجازۀ ولیَّ قهری را الزم نمیدانند اما برخی دیگر
(خمینی1425 ،ق ،ج254 ،2؛ طباطبایی یزدی1409 ،ق ،ج )864 ،2اجازه را الزم میدانند.
طبیعتاً در مواردی که والیت مورد پذیرش قرار نگیرد ،مسئلۀ تخلف از اختیار از سوی
ولی نیز منتفی است .حال برای اینکه موضوع به صورت دقیقتر تبیین شود ،در ادامه ابتدا به
بررسی موضوع در خصوص نکاح منعقدشده از جانب صغیر و صغیره پرداخته میشود .سپس
از والیت در خصوص مجنون سخن بهمیان میآید و درنهایت از وضعیت والیت در نکاح
رشیدۀ باکره سخن گفته خواهد شد.
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 .1.1.3والیت در نکاح صغیر و صغیره

حال یکی از پرسشهای قابل مطرح این است که اگر اولیای عقد در مواردی که والیت
ایشان در نکاح پذیرفته شده است ،در تعیین مهریه مصلحت را رعایت نکنند ،چه ضمانت
اجرایی دارد؟ آیا قرارداد نکاح و مهریه صحیح است یا اینکه باید هم قرارداد نکاح و هم مهر
را باطل یا غیر نافذ دانست یا اینکه فقط باید از عدم نفوذ قرارداد مهر سخن گفت؟ با بررسی
نگارندگان در کتب فقهی امامیه ،فقیهان در مورد پدر و جدَّ پدری متعرض مسئله شده و به
بررسی آن پرداختهاند و بحث مستقلی که به بررسی تخلف سایر اولیا در این زمینه پرداخته
باشد مشاهده نمیشود (برای نمونه ،ر.ک .همان1409 ،ق ،ج863-876 ،2؛ انصاری،
1415ق .)107-205 ،البته بهندرت در البهالی برخی کتب فقهی (انصاری1415 ،ق)172 ،
در مقام تفکیک میان والیت حاکم و والیت ولیَّ قهری از محدودتر بودن اختیارات حاکم
سخن گفته شده و تخلف وی در زمینۀ مهریه موجب عدم نفوذ کل قرارداد بهشمار آمده
است .بنابراین در این قسمت نیز به بررسی مسئله در خصوص پدر و جدَّ پدری پرداخته
میشود و با توجه به نتیجۀ حاصله و مبانی فقهی در خصوص سایر اولیای عقد نیز اظهار
نظر خواهد شد.
در این خصوص در موردی که ولیَّ دختر ،وی را به کمتر از مهرالمثل تزویج نموده باشد،
برخی فقیهان (طوسی1407 ،ق ،ج )392 ،4اعتقاد به صحت قرارداد نکاح و مهر دارند و
ادلهای را در این زمینه مطرح مینمایند ازجمله اینکه قدر متیقن وجوب پرداخت مهریه،
همان مهریۀ یادشده در عقد است و کسی که ادعا میکند باید در این حالت مهرالمثل
پرداخت شود و آن را واجب میداند ،باید برای نظر خود دلیل اقامه نماید .بهعالوه به عموم
آیۀ  237سورۀ مبارکه بقره استناد شده که بر اساس آن در صورت طالق قبل از مباشرت
باید نیمی از مهرالمسمی داده شود و میان اینکه مهرالمسمی پایینتر یا مساوی یا بیشتر از
م هرالمثل باشد تفکیکی نشده است .همچنین به روایتی استناد شده (طوسی1407 ،ق ،ج،4
 )392که به موجب آن از لزوم پرداخت مهریهای که با توافق اشخاص صالحیتدار در
تزویج تعیین گردیده ،سخن بهمیان آمده است .به این نکته نیز استناد نمودهاند (طوسی،
1407ق ،ج )392 ،4که پیامبر (ص) دختران خویش را با مهریۀ پانصد درهم به تزویج در
آورده اند؛ حال آنکه مهرالمثل دختران ایشان بیشتر از این مقدار بوده است .فارغ از اینکه آیا
ادلۀ یادشده توان اثبات مدعا را دارد یا ندارد ،برخی فقیهان (مکارم شیرازی1424 ،ق ،ج،2
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 )40معتقدند که دلیل اصلی این نظر را باید در مسئلۀ لزوم یا عدم لزوم رعایت مصلحت از
جانب ولی جستجو نمود .به اعتقاد ایشان ،اینکه شخصی مانند شیخ طوسی چنین نظری
دادهاند بر این مبنا استوار است که ایشان لزوم رعایت مصلحت را بر ولیَّ صغیر شرط
نمیدانند و والیت پدر را مثل والیت مولی بر عبد بهشمار میآورند .بنابراین ازآنجا که مسئلۀ
موردبحث ناظر به مواردی است که مصلحت شرط باشد ،ارتباطی به مسئلۀ وحدت و تعدد
مطلوب نخواهد داشت و باید به بررسی سایر نظریات پرداخت .زیرا هنگامی که مصلحت
شرط دانسته نشود ،اختیارات ولی فراوان بوده و مسئلۀ تخلف وی مطرح نمیشود تا برای
باطل دانستن مهر و عقد یا صحیح دانستن عقد و بطالن مهر به وحدت یا تعدد مطلوب
استناد نمود یا بتوان وحدت و تعدد مطلوب را مبنای فتوا دانست.
گفتنی است در مواردی که ولی ،دختر صغیر خویش را بنابر مصالحی به شخصی که
همکفو وی است به کمتر از مهرالمثل تزویج مینماید ،برخی فقیهان (انصاری1415 ،ق،
169؛ موسوی عاملی1411 ،ق ،ج )89 ،1عقد و مهر را صحیح بهشمار میآورند و معتقدند
چنانچه مصلحت مولَّیعلیه ایجاب نماید ،در امور مالی ولی میتواند ذمۀ ثالث نسبت به
مولَّیعلیه را ابراء نماید و ازاینرو در قراردادن مهرالمسمایی کمتر از مهرالمثل به طریق اولی
دارای چنین اختیاری است.
 .1.1.1.3عدم نفوذ یا حق فس قرارداد نکاح و مَهر بهعنوان ضمانت اجرا

برخی فقیهان (مکارم شیرازی1424 ،ق ،ج41 ،2؛ طباطبایی یزدی1409 ،ق ،ج866 ،2؛
نجفی1404 ،ق ،ج198-199 ،29؛ فرطوسى حویزى1416 ،ق )202 ،عدم رعایت مصلحت
در تعیین مهر از سوی ولی را موجب بطالن (عدم نفوذ) 1عقد و مهر دانسته و برخی دیگر

 .1در اینجا مقصود از بطالن عدم نفوذ دانسته شده است (طباطبایی یزدی1409 ،ق ،ج .)866 ،2گفتنی است گاهی بطالن دارای
معنایی عام است که اعم از بطالن به معنای خاص و عدم نفوذ به معنای خاص است .درواقع بطالن به معنی خاص وضعیتی است
که عمل حقوقی به خاطر فقدان یا نقص در برخی شرایط اساسی بیاثر است و امکان تصحیح آن از راه لحوق رضا و رفع نقص
نیست ،ولی عدم نفوذ در موردی بهکار میرود که عمل حقوقی فاقد اثر بوده ،ولی امکان رفع نقص و تنفیذ آن وجود داشته باشد.
در مورد عمل حقوقی که ولی برخالف مصلحت انجام داده است ،برخی فقیهان (صافی گلپایگانی1416 ،ق ،ج410 ،2؛ خمینی،
1404ق198 ،؛ خمینی1425 ،ق ،ج255 ،2؛ فاضل لنکرانی1421 ،ق )107 ،ضمن باطل دانستن آن تصریح نمودهاند که مقصود
عدم نفوذ و توقف عمل بر اجازه (برای مثال ،اجازۀ صغیر بعد از بلوغ) است .طبیعتاً در اینجا نیز مقصود از بطالن ،معنای عام آن
است.
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(شبیری زنجانی1419 ،ق ،ج )4196-4197 ،12از پیدایش حق فسخ نسبت به قرارداد نکاح
و مهر سخن گفتهاند.
مهمترین دالیلی که برخی از پیروان این نظریات (مکارم شیرازی1424 ،ق ،ج41 ،2؛
همان1425 ،ق309 ،؛ شبیری زنجانی1419 ،ق ،ج )4196 ،12ارائه نمودهاند ،از سویی مسئلۀ
وحدت مطلوب میان عقد نکاح و مهر است و از سوی دیگر استناد به قاعدۀ نفی ضرر که در
ادامه به تبیین و نقد آن پرداخته میشود.
الف) وحدت مالوب میان عقد و مَهر

به اعتقاد برخی فقیهان (مکارم شیرازی1424 ،ق ،ج )41 ،2چنانچه در معامالت و
عبادات قید و مقیدی وجود داشته باشد ،ظاهر این است که قید و مقید از باب وحدت مطلوب
بوده و با یکدیگر مطلوب واحدی را تشکیل میدهند که قابل جدا شدن نیست .به اعتقاد
ایشان تعدد مطلوب نیازمند دلیل است و در صورتی میتوان از تعدد مطلوب سخن گفت که
جدایی میان قید و مقید از قرائن استنباط گردد .حال با توجه به ادعای یادشده ،این ادعا نیز
مطرح میشود (همان) که در رابطۀ میان عقد نکاح و مهریه نیز رابطۀ وحدت مطلوب جاری
است و چنانچه مهریه به دلیل تخلف ولی و عدم رعایت مصلحت باطل گردد ،نکاح نیز
باطل خواهد بود .به دیگر سخن ،بطالن مهریه به نکاح نیز تسری مییابد .برخی دیگر از
فقیهان (خوئی1418 ،ق ،ج )232 ،33در این زمینه از تعبیر وحدت مطلوب استفاده نکرده،
بلکه برای تبیین بطالن عقد و مهر اینگونه استدالل نمودهاند که مُنشأ «تزویج مطلق»
نبوده ،بلکه «تزویج مقید به مقدار معین از مهر» بوده است .درواقع با منتفی شدن قید (مهر
تعیینشده) ،مقید (تزویج) نیز منتفی میگردد و آنگونه که برخی دیگر (سبحانى تبریزى،
1416ق ،ج )214 ،1بیان داشتهاند ،تفکیک میان عقد و مهر با توجه به اینکه مُنشأ ،یک امر
بیشتر نبوده ،نیاز به دلیل دارد و به تعبیر برخی فقیهان (شبیری زنجانی1419 ،ق ،ج،12
 )4196مقصود این است که عرف ،نکاح و مهریه را دو انشا و جعل مختلف تلقی نمینماید و
آن را بهمثابۀ مطلوبی واحد بهشمار میآورد .به نظر نگارندگان اینکه قید و مقید امر واحدی
را تشکیل میدهد میتواند تعبیر دیگری از وحدت مطلوب یا حداقل مفهومی نزدیک به آن
باشد.
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در نقد استداللهای یادشده بهنظر میرسد با توجه به اینکه در نکاح دائم مهریه جنبۀ
اصلی ندارد و همچون عوض در معاوضات شمرده نمیشود نمیتوان گفت از نظر عرفی و
ظاهر امر ،این دو مطلوب واحدی را تشکیل میدهند ،بلکه بر اساس ظاهر ،عقد نکاح و
مهریه دو جعل متفاوت محسوب شده ،نمیتوان آن دو را جعل و انشای واحد و غیرقابل
ی
تجزیه بهشمار آورد (جوادی آملی .)1395 ،بنابراین میتوان ادعا کرد که میان حالتی که ول َّ
کودک به نمایندگی از وی کاالیی را بدون رعایت مصلحت کودک با ثمن بیشتر خریداری
میکند و موردی که ولیَّ کودک (پسر) بدون رعایت مصلحت ،وی را با مهریهای گزاف
تزویج میکند ،تفاوت وجود دارد .توضیح اینکه در حالت نخست ،ثمن رکن و از امور اصلی
بیع است و امکان تفکیک وجود ندارد ،اما در نکاحْ مهریه از امور فرعی عقد محسوب شده،
امکان اصالح آن بهوسیلۀ خود مولَّیعلیه یا سرپرست او وجود دارد؛ پس برخالف نظری که
اصل را وحدت مطلوب قرار میداد ،بهنظر میرسد در امور فرعی چون به ارکان عقد ضربه
وارد نمیشود و تغییر اساسی در آن ایجاد نمیکند باید ظاهر را بر تعدد مطلوب گذاشته ،از
آن باب به قضیه نگریست .پس بهنظر میرسد تفسیر بطالن عقد به دلیل وحدت مطلوب
مناسب نباشد.
شایان ذکر است که برخی فقیهان با اینکه انشای نکاح و مهر را امر واحدی میدانند ،در
مسئلۀ اخیر معتقدند ،تفکیک میان نکاح و مهریه از حکم شارع استنباط میشود (انصاری،
1415ق .)172-173 ،توضیح اینکه اصل نکاح بنابر اطالق ادلۀ ویژهای که در مورد والیت
بر صغیر وجود دارد صحیح است و قرارداد مهریه بنابر ادلۀ مربوط به نفی ضرر و نفی حرج
غیر نافذ و قابل اعتراض بهشمار میآید .یکی از فقیهان (همان) برای پاسخگویی به این
اشکال که نکاح و مهر در قالب یک امر واحد انشا گردیده است پس چگونه میتوان نکاح را
صحیح و مهر را باطل دانست ،به طرح دو مسئله (یکی در مورد بطالن قرارداد در فرضی که
قبول ایجاب فقط ناظر به اجزایی از آن باشد و دیگری مسئلۀ تبعض صفقه و صحت قسمتی
از قرارداد و بطالن قسمتی دیگر از آن) میپردازد و صحت نکاح و مهر را به بحث تبعض
صفقه شبیه میداند .توضیح کالم ایشان به این ترتیب است که در مسئلۀ ایجاب و قبول،
چنانچه انشای ایجاب قرارداد با موضوع مشخصی صورت گیرد و قبول ناظر به بخشی از
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موضوع ایجاب باشد ،قرارداد تشکیل نمیشود ،زیرا ایجاب ناظر به امر واحدی بوده است که
قبولکننده نمیتواند آن را تجزیه نماید .بنابراین چنانچه انشای فروش زمین معیَّنی صورت
گیرد و قبول ناظر به خرید نیمی از زمین یادشده باشد ،قرارداد بیع محقق نمیشود .این
درحالی است که اگر همان زمین فروخته شود و مخاطب ایجاب کل آن را قبول نماید ،ولی
پس از قرارداد مشخص شود که نیمی از زمین متعلق به غیر است ،قرارداد نسبت به سهم
متعلق به دیگری غیر نافذ میشود و با ردَّ مالک آن قسمت ،قرارداد نسبت به همان جزء
باطل میگردد ،ولی نسبت به قسمتی که متعلق به خود فروشنده بوده ،قرارداد صحیح است
و تبعض صفقه رخ میدهد .درواقع قانونگذار و شارع چنین تجزیهای را پذیرفته است .حال
در مسئلۀ تخلف ولیَّ صغیر نیز مسئله به همین ترتیب است و صحت خود عقد و بطالن
مهریه از ادلۀ مختلف شرعی استنباط میشود.
هرچند نظریۀ یادشده در مورد صحت عقد نکاحِ منعقدشده از سوی ولی و عدم نفوذ
مهریه قابل دفاع است ،ولی در مورد نمایندۀ قراردادی و تخلف وی از اختیارات راجع به
مهریه نیز میتوان با فرعی قلمداد نکردن مهریه و جداسازی آن از اصل قرارداد ،به نتیجۀ
مشابهی دست یافت.
ب) قاعدۀ الضرر

طبیعتاً در مواردی که ولی در نکاح پسر بدون وجود مصلحت مهریه را بیش از مهرالمثل
تعیین می نماید ،به زیان پسر اقدام کرده است .در مورد دختر نیز چنانچه ولیَّ او مهریهای
کمتر از مهرالمثل تعیین کند موجب زیان وی خواهد بود .در این راستا برخی فقیهان (همان،
 )171-170برای تبیین ضرری بودن قراردادی که ولیَّ دختر با مهریهای کمتر از مهرالمثل و
بدون رعایت مصلحت منعقد مینماید چنین توضیح دادهاند که نکاح نوعی معاوضه است که
در آن بضع (تمتع جنسی) در مقابل مهر قرار گرفته است و اینکه دختر ،مهریۀ کمتر از
مهرالمثل را تحمل نماید در بسیاری از موارد موجب دشواری فراوان و مشقت عظیم برای
وی میشود؛ خصوصاً اینکه در مواردی که بدون مصلحتْ مهریۀ دختر کمتر از مهرالمثل
قرار داده شود ،در عرف زنان نوعی عار و ننگ تلقی میشود که زنان آن را تحمل نمیکنند؛
چه بسا زن حاضر باشد در قرارداد نکاح مهریۀ باالیی درج گردد ،ولی خود به اختیار خود پس
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از عقد ،آن را ابراء نماید (همان) .حال پرسش این است که آیا میتوان به استناد قاعدۀ
الضرر صحت یا لزوم قرارداد نکاح را نفی کرد یا خیر؟ در این راستا برخی فقیهان (مکارم
شیرازی1424 ،ق ،ج )41 ،2به استناد قاعدۀ نفی ضرر از بطالن عقد و مهر (عدم نفوذ) دفاع
کردهاند .ب ه اعتقاد ایشان درصورتی که ولی دختر را به کمتر از مهرالمثل یا پسر را به بیشتر
از مهرالمثل به تزویج دیگری درآورد ،پایبندی به قرارداد نکاح و شمول لزوم وفای به عهد
به آن ،حکمی ضرری است .لیکن ازآنجا که نفی لزوم به پذیرش خیار فسخ قرارداد
میانجامد و موارد فسخ نکاح محدود بوده و این مورد به اجماع از موارد مصرح نبوده است و
امکان فسخ قرارداد نکاح در این مورد پذیرفته نیست؛ لذا برای رفع ظلم و ضرر ،چارهای جز
نفی صحت قرارداد نکاح باقی نمیماند .درواقع طبق این نظر ،صحت قرارداد حکمی ضرری
است که به موجب قاعدۀ الضرر نفی میشود .طبیعی است نتیجۀ نفی حکم صحت ،عدم
نفوذ قرارداد خواهد بود.
برخی از فقیهان (شبیری زنجانی1419 ،ق ،ج4197 ،12؛ موسوی عاملی1411 ،ق ،ج،1
 )89به جای بطالن قرارداد نکاح از امکان فسخ نکاح به استناد قاعدۀ الضرر سخن گفتهاند.
دلیل این امر در تشخیص حکم ضرری نهفته است .درواقع بنابر این نظر ،لزوم قرارداد نکاح،
حکمی ضرری است .در این راستا ادعا شده است (شبیری زنجانی ،همان) که در این مسئله
اصل عقد نکاح ضرری نیست ،بلکه لزوم آن ضرری است؛ درنتیجه قاعدۀ الضرر لزوم آن را
برمیدارد .البته به اعتقاد این فقیه چنانچه بر اساس اوضاع و احوالْ اصل ازدواج مورد
اختالف و نزاع و محلَّ مفسده باشد ،میتوان از راه الضرر ،صحت عقد را نفی کرد.
همانگونه که مالحظه میشود در هر دو نظر پیشگفته ،عدم امکان جدایی قرارداد نکاح
و مهر از یکدیگر امری روشن تلقی شده است .در مقام نقد نظریات یادشده میتوان گفت،
قاعدۀ الضرر تنها داللت بر نفی لزوم قرارداد مهر دارد .به دیگر سخن ،مهریه و نکاح
میتواند دو امر جدا از یکدیگر بهشمار آید و ازآنجا که حکم ضرری پایبندی به
مهرالمسمای تعیین شده است ،درنتیجه قاعدۀ الضرر فقط همان حکم را نفی میکند 1.در
 . 1برای دیدن نظریات فقیهان در خصوص مفاد هیئت ترکیبی قاعدۀ الضرر ،ر.ک .موسوی بجنوردی1419 ،ق ،ج209 ،1؛ آخوند
خراسانى1409 ،ق380 ،؛ اصفهانى1410 ،ق18 ،؛ عراقى1418 ،ق17 ،؛ همان1420 ،ق301 ،؛ مروج جزائری ،1415 ،ج493 ،6؛
مشکینى اردبیلى1413 ،ق ،ج349 ،4؛ فیروزآبادى1400 ،ق ،ج300 ،4؛ نراقى1417 ،ق43 ،؛ آشتیانى1403 ،ق ،ج222 ،2؛ خمینى،
بیتا ،ج6 ،1؛ همان1415 ،ق73 ،؛ سیستانى1414 ،ق.9 ،
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همین راستا برخی فقیهان (انصاری1415 ،ق )170-171 ،معتقدند ،حکم ضرری و حرجی،
لزوم پایبندی به مهریه است و از راه قواعد نفی ضرر و حرج میتوان حکم نفوذ مهریه را
نفی نمود و برای زوجه اختیار اعتراض به مهریه را پذیرفت .به دیگر سخن ،ادلۀ نفی ضرر و
حرج فقط اعتراض نسبت به مهریه را بهاثبات میرساند و بنابر اطالق ادلۀ مربوط به تزویج
دختر صغیر از سوی ولی ،اصل قرارداد پابرجا میماند.
 .2.1.1.3نظریۀ صحت عقد و باالن مَهر

برخی فقیهان (خمینی1425 ،ق ،ج255 ،2؛ اصفهانی1422 ،ق708 ،؛ گلپایگانی،
1413ق ،ج318 ،2؛ فاضل لنکرانی1421 ،ق107 ،؛ صافى گلپایگانى1416 ،ق ،ج410 ،2؛
شهیدثانی1413 ،ق ،ج )155 ،7با اینکه رعایت مصلحت مولَّیعلیه از سوی ولی را الزم
میدانند ،تخلف ولی در مسئلۀ مهریه و تعیین مهریه بیشتر از مهرالمثل در مورد صغیر تحت
والیت (پسر) و مهریۀ کمتر از مهرالمثل در مورد صغیره (دختر تحت والیت) را موجب عدم
نفوذ مهریه دانسته ،از صحت عقد نکاح سخن میگویند .برخی فقیهان (محقق حلی،
1408ق ،ج )222 ،2نیز هرچند بهصراحت از عدم نفوذ قرارداد مهر سخن نگفتهاند ،ولی در
فرضی که ولیَّ دختر صغیره میزان مهرالمسمی را کمتر از مهرالمثل قرار داده باشد ،پذیرش
حق اعتراض را برای دختر (پس از بلوغ و رشد) اظهر دانستهاند.
در مقام تبیین دلیل این نظریه (نظریۀ صحت نکاح و بطالن مهر) باید گفت ،دلیل اصلی
که در این خصوص مالحظه میشود این است که قاعدۀ نفی ضرر بر نفی نفوذ از کل
قرارداد نکاح داللت نمیکند ،بلکه صرفاً از امکان اعتراض نسبت به مهریه دفاع شده است
(انصاری1415 ،ق .)171 ،طبیعی است اگر پذیرفته شود که قرارداد نکاح صحیح است و
صرفاً حق اعتراض نسبت به قرارداد مهریه وجود دارد ،این پرسش مطرح میشود که
اعتراض به قرارداد مهر به چه ترتیبی است؟ در پاسخ میتوان گفت اگر همچون برخی
فقیهان (خمینی1425 ،ق ،ج255 ،2؛ اصفهانی1422 ،ق708 ،؛ گلپایگانی1413 ،ق ،ج،2
318؛ فاضل لنکرانی1421 ،ق107 ،؛ صافى گلپایگانى1416 ،ق ،ج410 ،2؛ شهید ثانی،
1413ق ،ج ) 155 ،7قرارداد مهریه غیر نافذ دانسته شود ،اعتراض به مهریه به معنای ردَّ
مهرالمسمی خواهد بود .بدیهی است در صورت عدم تنفیذ قرارداد مهر و ردَّ آن ،مسئله مانند
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حالتی خواهد شد که مهریهای در قرارداد نکاح تعیین نشده است و میتوان از لزوم مهرالمثل
سخن گفت .لیکن احتمال دیگری نیز از جانب برخی فقیهان (انصاری1415 ،ق)175 ،
مطرح گردیده است؛ به این ترتیب که احتمال دارد قرارداد مهریه صحیح باشد ،لیکن
اعتراض به مهریه به معنای پذیرش حق رجوع زوجه (در فرضی که ولیَّ زوجه به کمتر از
مهرالمثل قرارداد را منعقد نموده است) به زوج برای مابهالتفاوت میان مهرالمسمی و
مهرالمثل بهشمار آید .فایدۀ عملی مترتب بر احتمال اخیر این است که چنانچه مهرالمسمی
عین معیَّنی باشد ،مالکیت زوجه بر آن محقق است و صرفاً برای تفاوت مهرالمسمی و
مهرالمثل حق مراجعه به زوج دارد.
به نظر نگارندگان در دفاع از نظریۀ صحت قرارداد نکاح و عدم نفوذ مهریه میتوان به
رکن نبودن مهریه نسبت به نکاح و رابطۀ تعدد مطلوب میان نکاح و مهر نیز تمسک جست.
درواقع اینکه به استناد قاعدۀ الضرر بتوان فقط مهریه را غیر نافذ دانست ،در صورتی
امکانپذیر است که بتوان میان عقد نکاح و مهریه تفکیک نمود .زمانی میتوان مهریه را از
نکاح جدا کرد که ماهیت نکاح را متفاوت با قراردادهای معاوضی مانند قرارداد بیع و مهریه را
متفاوت با عوض در قراردادهای معاوضی بهشمار آورد .شایان ذکر است از مواردی که داللت
بر رابطۀ تعدد مطلوب میان عقد نکاح و مهر دارد ،عدم شرط ذکر مهر در نکاح است؛
بهگونه ای که اگر مهر در نکاح ذکر نشود یا عدم مهر در عقد شرط گردد یا خللی به مهر وارد
شود ،عقد صحیح است 1.همچنین حکم مشهور فقیهان امامی به صحت شرط خیار در
صداق و عدم صحت آن در عقد نکاح 2نیز از قرائن دیگری است که دال بر تعدد مطلوب
میان عقد و مهر است .وجه استنباط به این ترتیب است که اگر مهریه و نکاح قابل تفکیک
 .1عالمه حلی در این زمینه چنین میفرماید« :و لیس ذکره شرطاً ،فلو أخلَّ به أو شرط عدمه صحَّ العقد» (1413ق ،ج .)73 ،3برای
مطالعه دیدگاه سایر اندیشمندان فقه ،ر.ک .ابن زهره حلبی1417 ،ق346 ،؛ فخر المحققین حلی1387 ،ق ،ج196 ،3؛ سیوری حلی،
1404ق ،ج213 ،3؛ فیض کاشانی ،بیتا ،ج273 ،2؛ کیدری1416 ،ق.422 ،
 .2عبارت محقق سبزواری در این زمینه چنین است« :و لو شرط الخیار فی النکاح فاألقوى بطالن النکاح ،خالفاً البن إدریس و لو
شرط فی المهر فالمشهور صحَّۀ العقد و المهر و الشرط» (1423ق ،ج .)241 ،2برای دیدن دیدگاههای فقیهان امامی در این زمینه،
ر.ک .ابن زهره حلبی1417 ،ق350 ،؛ عالمه حلی1413 ،ق ،ج77 ،3؛ شهید ثانی1410 ،ق ،ج119-120 ،5؛ اراکی1419 ،ق،
.668-667
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از یکدیگر نبودند ،فسخ مهریه از راه پیشبینی شرط خیار در مهر قابل پذیرش نبود؛ حال
آنکه مشهور فقیهان این امکان را پذیرفتهاند .درواقع یکی از تفاوتهای مهم اموری که با
یکدیگر مطلوب واحد را تشکیل میدهد در مقایسه با اموری که مطلوبهای متعددی را
تشکیل میدهد ،این است که در مطلوب واحد ،منتفی نمودن یکی از امور یادشده ،کل
مطلوب را منتفی مینماید ولی در تعدد مطلوب ،چنین نیست.
با توجه به تحلیلی که در خصوص تخلف ولی نسبت به مهریه صورت گرفت این نتیجه
حاصل گردید که از سویی نظر اقوی در زمینۀ رابطۀ میان اصل نکاح و مهر ،فرعی بودن
مهر و رابطۀ تعدد مطلوب میان نکاح و مهر است و دلیل اصلی آن ،این است که امور فرعی
مانع تشکیل و تحقق امور اصلی نیست و ازآنجا که مهریه از امور فرعی است تخلف از
شرایط مهریه یا اشکال در صحت آن نمیتواند قرارداد نکاح دائم را تحت تأثیر قرار دهد؛
چنانکه در مواردی که مهریه به دالیلی چون مجهول بودن یا فقدان مالیت باطل ازکار
درمیآید ،لطمهای به اصل قرارداد نکاح وارد نمیشود .از سوی دیگر ،جاری شدن قاعدۀ
الضرر نیز در مواردی که تخلف از شرایط مهریه موجب تضرر منوبعنه میگردد ،قدرت
ازبین بردن صحت یا لزوم قرارداد نکاح را ندارد و صرفاً باید آن را ناظر به قرارداد مهریه
دانست.
در پایان این قسمت توجه به دو نکته شایسته است ،از سویی همانگونه که پیشتر بیان
شد ،در خصوص والیت وصی در مورد تزویج صغیر در فقه امامیه دیدگاههای گوناگون وجود
دارد؛ بهگونهای که سه نظریۀ وجود والیت به نحو مطلق ،وجود والیت در صورت تصریح
موصی و عدم وجود والیت به نحو مطلق (اعم از تصریح موصی یا عدم تصریح وی) مطرح
است ،لیکن نظر اخیر ،نظر مشهورتر و مهمترین دلیل آن نیز عدم احتیاج صغیر به ازدواج و
نیز مبتنی بودن والیت در نکاح بر خویشاوندی ولیَّ قهری با صغیر است (شهید ثانی،
1413ق ،ج .)148-149 ،7البته چنانچه صغیر در حال جنون بالغ گردد و ازدواج نیز برای وی
ضروری باشد ،والیت وصی پذیرفته شده است .بهنظر میرسد قانونگذار ایران نیز والیت
وصی را نپذیرفته باشد ،زیرا در مادۀ  1041قانون مدنی از وصی نام نبرده و مادۀ 1188
قانون مدنی ایران حدود اختیارات وصی را نگاهداری ،تربیت و ادارۀ اموال مولَّیعلیه معرفی
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کرده است .بنابراین در حقوق فعلی ایران بحث تخلف نسبت به مهریه در خصوص وصی
کاربرد عملی ندارد .البته برای اختیار وصی در خصوص تزویج صغیری که در حال جنون بالغ
شده باشد ،به مالک مادۀ  88قانون امور حسبی (برای قیم امکان تزویج مجنون را در
صورتی که پزشک الزم دانسته باشد ،اعطا نموده) استناد شده است (صفایی-87 ،1386 ،
 .)86در خصوص والیت حاکم نسبت به تزویج صغیر نیز باید گفت ،در فقه امامیه والیت
وی مطلقاً نفی شده و مهمترین دلیل آن عدم نیاز صغیر به ازدواج و نیز اصل عدم والیت
دانسته شده است .البته والیت حاکم در مورد سفیه و مجنون در صورت وجود مصلحت
پذیرفته شده است (شهید ثانی1413 ،ق ،ج146 ،7؛ نجفی1404 ،ق ،ج .)188-189 ،29حال
در خصوص حاکم در مواردی که والیت در نکاح دارد و مصلحت را رعایت نکرده است ،از
عبارات برخی فقیهان استنباط میشود که در صورت عدم رعایت مصلحت در تعیین مهر،
عقد نکاح و مهر هر دو باطل است و نباید این دو را از یکدیگر تفکیک کرد .دلیلی که ایشان
مطرح نمودهاند ،این است که نوع والیت ولیَّ قهری با نوع والیت حاکم متفاوت است.
درواقع والیت ولیَّ قهری همانند والیت مولی بر عبد است ،حال آنکه والیت حاکمْ والیت
غبطه و حسبه محسوب میشود و از این نظر باید ضمانت اجرای تخلف نیز متفاوت باشد
(انصاری1415 ،ق .)172 ،اشکالی که به این نظر وارد شده این است که دلیل روشنی بر
تفکیک والیت ولیَّ قهری و والیت حاکم ارائه نشده است .بنابراین بهنظر میرسد با توجه
به همان مبانی و ادلهای که تخلف ولیَّ قهری بر اساس آن بررسی شد ،میتوان این مسئله
را تحلیل نمود .درهرحال پردازش دقیق مسائل مربوط به سایر اولیای عقد با توجه به وجود
ابهامات فراوان ،مستلزم پژوهشی جداگانه است.
 .2.1.3والیت در خصوص نکاح مجنون

در خصوص شخص بالغی که دچار جنون ادواری است ،هیچیک از ولیَّ قهری ،قیم و
حاکم دارای والیت نیستند ،زیرا این دسته از مجانین در دوران افاقه دارای اهلیت الزم برای
نکاح هستند و شاید به همین دلیل برخی فقیهان (حسینى عاملى ،بیتا ،ج )273 ،5تصریح
نمودهاند که تزویج چنین مجنونی فقط در حال افاقه و با إذن وی امکانپذیر است .در مورد
نکاح مجنون دائمی ،در خصوص اینکه آیا ولیَّ قهری (پدر و جدَّ پدری) فقط درصورتی که
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جنون متصل به صغر باشد دارای والیت است یا اینکه عالوه بر آن درصورتی که جنون
متصل به صغر نباشد و پس از بلوغ عارض گردد نیز والیت وجود دارد ،میان فقیهان امامیه
اختالف نظر دیده میشود .لیکن نظر غالب که ادعای وجود شهرت بسیار قوی و حتی اجماع
میان قدما در مورد آن مطرح است ،پذیرش والیت در هر دو حالت است (شبیری زنجانی،
1419ق ،ج 3834 ،11و  .)3856-3857درعینحال برخی فقیهان (طباطبایی حکیم،
1416ق ،ج438 ،14؛ همان1410 ،ق ،ج )277 ،2نظر مخالف داشته ،معتقدند درصورتی که
جنون متصل به صغر نباشد ،حاکم در صورت ضرورت برای تزویج دارای والیت است .برخی
فقیهان (خوئی1410 ،ق ،ج261 ،2؛ سیستانی1417 ،ق ،ج )25 ،3نیز راه احتیاط را پیموده و
احتیاط را در جلب موافقت حاکم دانستهاند .در خصوص والیت وصی منصوب از جانب پدر و
جدَّ پدری ،برخی فقیهان (طباطبایی یزدی1409 ،ق ،ج )869 ،2والیت وی بر تزویج مجنون
دائمی را در صورت نیاز مجنون به ازدواج و تصریح موصی بر اختیار وصی در خصوص
ازدواج پذیرفتهاند .برخی (محقق حلی1408 ،ق ،ج )221 ،2نیز آن را منحصر به جنون
متصل به صغر دانسته و برخی دیگر (نجفی1404 ،ق ،ج )191 ،29نیز ادعای عدم اختالف و
اجماع را در زمینۀ والیت وصی در مورد مجنونی که جنونش متصل به صغر بوده و ازدواج
برای وی ضرورت داشته باشد نقل نمودهاند و وصی را به رعایت مصلحت در این زمینه ملزم
دانستهاند .درهرحال اگر مجنون ولیَّ قهری و وصیَّ منصوب از جانب پدر و جدَّ پدری نداشته
باشد ،حاکم ولیَّ او خواهد بود و فقط در صورت ضروری بودن ازدواج میتواند مبادرت به
تزویج وی نماید (خوئی1410 ،ق ،ج.)261-262 ،2
گفتنی است در خصوص والیت ولیَّ قهری در مورد مجنون ،برخی فقیهان (حسینى
عاملى ،بیتا ،ج )273 ،5میان اینکه مجنون بالغ ،مذکر باشد یا مؤنث تفکیک کردهاند .به
اعتقاد ایشان در مورد مجنون مذکر ولیَّ قهری نیز فقط در صورت ضرورت و نیاز میتواند
مبادرت به اختیار زوجه برای وی نماید .ایشان دلیل این امر را تعهدات مالی از قبیل مهر و
نفقه دانستهاند که برعهدۀ زوج قرار میگیرد .لیکن در مورد مجنون مؤنث ،با توجه به اینکه
ازدواج ،حقوق مالی مانند مهر و نفقه برای وی بهدنبال دارد ،ازدواج وی را مقید به وجود
ضرورت ندانسته ،بلکه وجود مصلحت را در این زمینه کافی میدانند (حسینى عاملى ،بیتا،
ج.)273 ،5
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حال پرسش این است که اگر اولیای عقد در مورد مجنون مبادرت به انعقاد قرارداد
ازدواج برای مولَّیعلیه خود نمایند و در تعیین مهریه رعایت مصلحت را نکنند ،وضعیت به
چه ترتیبی خواهد بود؟
در حدی که نگارندگان در کتب فقهی جستجو کردهاند ،پاسخ صریحی در این زمینه
وجود ندارد ،لیکن بهنظر میرسد پاسخ این پرسش بسته به اینکه محدودۀ والیت چه اندازه
دانسته شود ،متفاوت است .در این راستا و برای نمونه در خصوص والیت پدر و جدَّ پدری،
اگر همچون ظاهر عباراتِ برخی فقیهان (عالمه حلی1388 ،ق )586-587 ،والیت ایشان در
نکاح مجنون (مؤنث و مذکر) والیتی مطلق دانسته شود ،نتیجه این خواهد بود که نکاح و
مهریه هر دو صحیح بوده ،حتی در صورت زوال جنون نیز حق اعتراض وجود نخواهد
داشت .لیکن اگر در مورد ولیَّ قهری نیز رعایت مصلحت (همانگونه که وصی و حاکم باید
آن را رعایت نمایند) الزم دانسته شود ،بهنظر میرسد آنچه در مورد نکاح صغیر و صغیره
مطرح گردید ،در اینجا نیز قابلیت طرح داشته باشد .به این ترتیب اگر میان نکاح و مهر
رابطۀ وحدت مطلوب پذیرفته شود یا اصل قرارداد نکاح بدون تفکیک آن از مهر مشمول
قاعدۀ نفی ضرر دانسته شود ،نتیجه آن بطالن قرارداد نکاح و مهر خواهد بود .لیکن اگر
نظریۀ مختار در خصوص تفکیک قرارداد نکاح و مهر و اختصاص ضرری بودن به قرارداد
مهر پذیرفته شود ،در اینجا نیز درصورتی که اصل نکاح به مصلحت باشد ،اما مهریه
تعیینشده خالف مصلحت بهشمار آید ،میتوان از صحت نکاح و بطالن مهر سخن گفت.
البته در اینجا امکان تنفیذ مهر جز در صورت افاقۀ مجنون وجود ندارد و با توجه به آنکه
عمالً ممکن است هیچگاه مجنون بهبود نیابد ،وضعیت مهر به بطالن مطلق نزدیک
میشود .زیرا وضعیت عدم نفوذ مربوط به مواردی است که امکان تنفیذ وجود داشته باشد؛
حال آنکه در این مورد ،خود مجنون جز در فرض افاقه صالحیت تنفیذ ندارد و مستندی
برای امکان تنفیذ از سوی سایر اشخاص نیز وجود ندارد .بنابراین با پذیرش بطالن قرارداد
مهر ،وضعیت مانند حالتی خواهد بود که مهریهای در قرارداد تعیین نشده است؛ به همین
دلیل در صورت وقوع نزدیکی ،مسئلۀ مهرالمثل مطرح میشود.
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 .3.1.3والیت در نکاح رشیدۀ باکره

در مورد والیت پدر و جدَّ پدری در خصوص نکاح دختر بالغۀ رشیدۀ باکره در میان
فقیهان امامیه اختالف نظر وجود دارد .مشهورترین اقوالی که وجود دارد یا ناظر به استقالل
رشیدۀ باکره در ازدواج و عدم والیت پدر و جدَّ پدری و دیگران در این خصوص است و یا
درنهایت تشریک پدر و جدَّ پدری با دختر در امر ازدواج است .درهرحال در متون فقهی در
خصوص این مسئله اختالفات فراوانی وجود دارد ،لیکن بیشتر همین دو نظر مطرح است
(ر.ک .شبیری زنجانی1419 ،ق ،ج 1.)3859-3872 ،11حال اگر هریک از این دو نظر مورد
پذیرش قرار گیرد ،مسئلۀ عدم رعایت مصلحت از سوی ولیَّ دختر در تعیین مهر منتفی
است ،زیرا اگر والیت پذیرفته نشده باشد ،ولی هیچ اختیاری در خصوص نکاح ندارد و اگر
اقدامی انجام دهد مانند اقدام اشخاص بیگانه ،فضولی خواهد بود .اگر والیت استقاللی پدر
(بدون نیاز به إذن دختر) نیز پذیرفته نشود ،باز هم مسئلۀ تخلف نسبت به مهریه منتفی
خواهد بود ،زیرا بدون رضایت دختر نکاح قابل تحقق نخواهد بود .لیکن اگر نظری که
والیت پدر و جدَّ پدری در نکاح رشیدۀ باکره را میپذیرد ،مطرح شود و والیت ناظر به نکاح
و مهریه (هر دو) بهشمار آید ،در این مورد این مسئله قابل طرح است که عدم رعایت
مصلحت در تعیین مهر چه ضمانت اجرایی دارد؟ در پاسخ باید گفت ،با وجود جستجو در این
زمینه در متون فقهی ،متنی که به صورت مستقل متعرض این مسئله شده باشد ،مالحظه
نگردید .لیکن بهنظر میرسد بر فرض پذیرش والیت استقاللی پدر در این خصوص ،همان
نظریاتی که در بررسی نکاح دختر صغیره مطرح شد در اینجا نیز قابل طرح است و طبق نظر
مختار نگارندگان در آن قسمت ،صحت قرارداد نکاح و عدم نفوذ قرارداد مهر اقوی بهنظر
میرسد .درهرحال با توجه به اینکه والیت استقاللی پدر و جدَّ پدری بر بالغۀ رشیدۀ باکره با
توجه به مادۀ  1043قانون مدنی ایران در حقوق فعلی ایران پذیرفته نیست ،این مسئله
درعمل منتفی خواهد بود.

 .1گفتنی است ،با توجه به اینکه استقالل پدر و جد پدری در حقوق ایران برای نکاح دختر باکرۀ رشیده پذیرفته نشده است ،درعمل
مسئله از نظر حقوق فعلی ایران منتفی است.
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 .2.3بررسی تخلف اولیای عقد در مورد مَهر از منظر حقوقی

از نظر حقوقی این مسلَّم است که والیت در نکاح به تبع فقه در مورد پدر و جدَّ پدری
نسبت به صغیر پذیرفته شده است .لیکن اینکه سایر اشخاص (وصی و حاکم) نسبت به
صغیر والیتی داشته باشند ،محل تردید جدی بوده و اصل بر عدم چنین والیتی است (ر.ک.
صفایی و امامی ،1385 ،ج75 ،1؛ کاتوزیان ،1388 ،ج .)78-79 ،1در مورد مجنون نیز
میتوان از والیت پدر و جدَّ پدری (در فرض اتصال جنون به صغر) و نیز والیت وصی ،قیم
و حاکم سخن گفت؛ هرچند حدود اختیارات و شرایط نمایندگی اشخاص یادشده با یکدیگر
تفاوتهایی دارد (ر.ک .صفایی و امامی ،1385 ،ج.)88 ،1
درهرحال ،آنچه مسلَّم است از نظر حقوقی اولیای عقد باید مصلحت مولَّیعلیه را در
نکاح رعایت نمایند و در موارد وجود والیتْ این پرسش جدی وجود دارد که تخلف از
مصلحت در خصوص مهریه چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟ در این زمینه نوشتههای
حقوقی در مورد اختیارات والیت پدر ،جدَّ پدری ،وصی ،قیَّم و حاکم بر مولَّیعلیه بسیار
مختصر بوده و در اغلب نوشتههای حقوقی (کاتوزیان ،1388 ،ج76-79 ،1؛ جعفری
لنگرودی17-21 ،1376 ،؛ شیروی )66-73 ،1395 ،به این مسئله اشاره نشده است و برخی
حقوقدانان (صفایی و امامی ،1385 ،ج )74 ،1با اقتباس از بعضی فقهای امامیه ،در صورت
عدم رعایت مصلحت از سوی ولی و تزویج صغیره به کمتر از مهرالمثل ،نکاح را به قولی
باطل و به قولی غیر نافذ میدانند .درهرحال ،قانون مدنی در این خصوص ساکت است .به
اعتقاد نگارندگان همانگونه که در قسمت بررسی فقهی موضوع بیان گردید ،نظر اقوی از
بعد حقوقی نیز این است که قائل به تعدد مطلوب میان نکاح و مهریه در قرارداد نکاح دائم
گردید .چراکه از نظر قانون مدنی مهریه رکن قرارداد نکاح دائم محسوب نمیشود و در
مواردی که مهریه ذکر نشده باشد یا قرارداد مهر به دالیلی باطل ازکار درآید ،از بطالن نکاح
سخن گفته نشده است .برای نمونه بر اساس مادۀ  1087قانون مدنی« :اگر در نکاح دائم
مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد
مهر را به تراضی معیَّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیَّن بین آنها نزدیکی واقع شود
زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» .چنانکه بر اساس مادۀ  1100قانون مدنی« :درصورتی
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که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد درصورت اول و دوم
زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و درصورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر
اینکه صاحب مال اجازه نماید».
بهعالوه صحیح دانستن قرارداد نکاح در مواردی که در مورد مهریه خللی وجود دارد ،با
مصالح اجتماعی سازگارتر است؛ زیرا نهاد خانواده یکی از مهمترین نهادهای جامعه میباشد
که الزم است قوانینی در پی حفظ و اعتالی آن باشد .حال چگونه میتوان فقط برای تخلف
ناچیزی در تعیین مهریه که ممکن است سالها بعد به زوج یا زوجه اجازه برهم زدن نکاح را
بدهد ،اصل عقد نکاح را غیر نافذ دانست .درهرحال ،بهنظر میرسد در مواردی که تخلف
اولیای عقد صرفاً ناظر به مهریه باشد ،صحیح دانستن قرارداد نکاح و غیرنافذ دانستن قرارداد
مهر همسو با مصلحتهای اجتماعی و حفظ بنیان خانواده است.
نتیجه
با بررسیهای بهعمل آمده در این جستار ،این نتیجه حاصل شده است که در مورد
ضمانت اجرای تخلف نماینده از حدود اختیارات خویش در مورد مهریه ،از نظر فقهی اختالف
وجود دارد .در خصوص تخلف نمایندۀ قراردادی (وکیل) اغلب فقیهان تخلف وکیل در مورد
مهریه را موجب عدم نفوذ قرارداد نکاح دانسته و به ادلهای چون لزوم تبعیت عقد از قصد و
عدم شمول إذن نسبت به اصل نکاح استناد نمودهاند .قانونگذار ایران نیز از همین نظر
پیروی نموده و در مادۀ  1073قانون مدنی تخلف وکیل از مهریه را موجب عدم نفوذ اصل
قرارداد نکاح دانسته است .بیشتر حقوقدانان نیز به تبعِ نظر غالب در فقه امامیه ،در تحلیل
این ماده از رابطۀ وحدت مطلوب میان قرارداد نکاح و مهریه سخن گفتهاند .این درحالی
است که برخی فقیهان امور فرعی مانند مهریه را مطلوبی متفاوت با اصل نکاح میدانند و
تخلف نسبت به مهریه را موجب عدم نفوذ کل قرارداد محسوب نمیدارند .در این زمینه
آنچه اقوی بهنظر میرسد ،نظر دوم است .درواقع از لحاظ منطق حقوقی ازآنجا که عدم ذکر
مهریه در قرارداد نکاح دائم خللی به آن وارد نمیسازد ،نمیتوان تخلف نسبت به مهریه را
موجب تخلف نسبت به اصل نکاح دانست و از عدم تبعیت عقد از قصد و عدم شمول إذن
نسبت به نکاح انعقادیافته سخن گفت .در مورد تخلف نمایندگان غیرقراردادی و به تعبیری
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اولیای عقد نیز در متون فقهی وحدت نظر وجود ندارد .گفتنی است آنچه اغلب در میان
فقیهان مورد بررسی قرار گرفته مربوط به پدر و جدَّ پدری است .در این راستا برخی فقیهان،
عدم رعایت مصلحت در تعیین مهر را فاقد ضمانت اجرا معرفی نموده و قرارداد نکاح و مهر
را نافذ بهشمار آوردهاند .درهرحال مهم این است که ایشان قرارداد نکاح را صحیح دانستهاند.
لیکن برخی فقیهان که رعایت مصلحت محجور را از سوی ولی در تعیین مهر شرط
میدانند ،در صورت عدم رعایت مصلحت یادشده ،از عدم نفوذ کل قرارداد ازدواج یا امکان
فسخ کل آن سخن گفتهاند و مجموعۀ عقد و مهر را مطلوب واحد درنظر گرفته و به استناد
قاعدۀ الضرر از نفی حکم ضرری نفوذ یا لزوم نکاح دفاع کردهاند .این درحالی است که
برخی فقیهان در مورد تخلف پدر و جدَّ پدری ،به استناد اطالق روایاتی که والیت پدر و جدَّ
پدری را مقرر نموده است ،تأثیر تخلف ولی نسبت به مهریه را به عدم نفوذ مهریه یا امکان
اعتراض نسبت به آن محدود دانستهاند .جالب توجه است که در حقوق ایران ،قانون مدنی در
زمینۀ مسئلۀ مورد بررسی سکوت اختیار کرده است و فقط برخی از حقوقدانان به نظریات
فقهی اشارۀ مختصری داشتهاند .آنچه از دیدگاه نگارندگان در این زمینه اقوی بهنظر میرسد
این است که با توجه به فرعی بودن مهریه در نکاح دائم ،میان اصل قرارداد نکاح و قرارداد
مهریه رابطۀ تعدد مطلوب برقرار است و تخلف نسبت به مهریه نباید به صحت یا لزوم
قرارداد نکاح لطمه وارد آورد .این نگرش با مصلحت لزوم حفظ نهاد خانواده نیز سازگار است.
با توجه به مطالب پیشگفته بهنظر میرسد میتوان بهطور کلی در فرض تخلف نمایندگان
در زمینۀ مهریه ،از صحت قرارداد نکاح دائم سخن گفت .بنابراین پیشنهاد میشود قانونگذار
ایران با اصالح مادۀ  1073قانون مدنی ،تخلف وکیل از مهریه را موجب عدم نفوذ قرارداد
نکاح نداند و برای رفع هرگونه ابهام در زمینۀ اولیای عقد نیز حکم مسئله را بهصراحت بیان
دارد.
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قم :مؤسسۀ دارالتفسیر.
 .41طباطبایی حکیم ،سید محسن (1410ق) ،منهاج الصالحین ،جلد دوم ،چاپ اول ،بیروت:
دارالتعارف للمطبوعات.
 .42طباطبایی یزدی ،سید محمدکاظم (1409ق) ،العروه الوثقی ،جلد دوم ،چاپ دوم ،بیروت:
االعلمی للمطبوعات.
1387( .43ق) ،المبسوط ،جلد چهارم ،چاپ سوم ،تهران :المکتبۀ المرتضویۀ إلحیاء اآلثار
الجعفریۀ.
 .44طوسى ،محمد (1407ق) ،الخالف ،جلد چهارم ،چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 .45عراقى ،آقا ضیاءالدین (1418ق) ،قاعدۀ الضرر ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه
علمیه.
 .46عراقى ،آقا ضیاءالدین (1420ق) ،مقاالت األصول ،قم :مجمع الفکر اإلسالمی.
 .47عالمه حلَّى ،حسن (1413ق) ،قواعد األحکام ،جلد سوم ،چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى.
 .48عالمه حلَّى ،حسن (1388ق) ،تاکرۀ الفقهاء ،چاپ اول ،قم :مؤسسۀ آل البیت علیهمالسالم.
 .49فاضل لنکرانى ،محمدجواد (1421ق) ،تفصیل الشریعۀ ،چاپ اول ،قم :مرکز فقهى ائمه اطهار
علیهمالسالم.
 .50فخرالمحققین حلی ،محمد (1387ق) ،إیضاح الفوائد ،جلد سوم ،چاپ اول ،قم :مؤسسۀ
اسماعیلیان.
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 .51فرطوسى حویزى ،حسین (1416ق) ،التوضیح النافع ،چاپ دوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 .52فیروزآبادى ،سید مرتضى (1400ق) ،عنایۀ األصول ،قم :کتابفروشى فیروزآبادى.
 .53فیض کاشانى ،محمدمحسن (بیتا) ،مفاتیح الشرائع ،جلد دوم ،چاپ اول ،قم :انتشارات
کتابخانۀ آیهاهلل مرعشى نجفی.
 .54قبولی درافشان ،سید محمدمهدی و قبولی درافشان ،سید محمدهادی (« ،)1391بررسی لزوم
یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد» ،دانش حقوق مدنی،
دورۀ اول ،شمارۀ .1
 .55کاشف الغطاء ،حسن (1422ق) ،أنوار الفقاهۀ ،چاپ اول ،نجف اشرف :مؤسسۀ کاشف الغطاء.
 .56کیدرى ،قطبالدین محمد (1416ق) ،إصباح الشیعۀ ،چاپ اول ،قم :مؤسسۀ امام صادق
علیهالسالم.
 .57کاتوزیان ،ناصر ( ،)1388دورۀ حقوق مدنی خانواده ،جلد اول ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .58کاتوزیان ،ناصر ( ،)1394قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،تهران :میزان.
 .59گلپایگانى ،سید محمدرضا (1413ق) ،هدایۀ العباد ،جلد دوم ،چاپ اول ،قم :دارالقرآن الکریم.
 .60محقق حلی ،جعفر (1408ق) ،شرائع اإلسالم ،جلد دوم ،چاپ دوم ،قم :اسماعیلیان.
 .61محقق داماد ،سید مصطفی (بیتا) ،بررسى فقهى حقوقی خانواده ،چاپ اول ،تهران :مرکز نشر
علوم اسالمی.
 .62محقق داماد ،سید مصطفی؛ قنواتی ،جلیل؛ وحدتی شبیری ،سید حسن؛ عبدیپور فرد ،ابراهیم
( ،)1389حقوق قراردادها در فقه امامیه ،جلد دوم ،چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه با همکاری سمت.
 .63محقق سبزوارى ،محمدباقر (1423ق) ،کفایۀ األحکام ،چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 .64محقق کرکى ،علی (1414ق) ،جامع المقاصد ،جلد  12و  ،13چاپ دوم ،قم :مؤسسۀ آل البیت.
 .65مدنی ،سیَّدجاللالدین ( ،)1385حقوق مدنی ،تهران :پایدار.
 .66مرعشى نجفى ،سید شهابالدین (1406ق) ،منهاج المؤمنین ،جلد دوم ،چاپ اول ،قم:
انتشارات کتابخانۀ آیهاهلل مرعشى نجفى.
 .67مروج جزائرى ،سید محمدجعفر (1415ق) ،منتهى الدرایه ،جلد ششم ،چاپ سوم ،قم :مؤسسۀ
دارالکتاب.
 .68مشکینى اردبیلی ،میرزاعلى (1413ق) ،قاعدۀ المیسور و نفی الضرر و االجتهاد و التقلید ،قم:
کتابفروشى لقمان.
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 .69مغنیه ،محمدجواد (1421ق) ،فقه اإلمام الصادق علیه السالم ،جلد پنجم ،چاپ دوم ،قم:
مؤسسۀ انصاریان.
 .70مکارم شیرازى ،ناصر (1425ق) ،أنوار الفقاهۀ ،چاپ اول ،قم :انتشارات مدرسۀ اإلمام علیبن
أبی طالب علیهالسالم.
 .71مکارم شیرازى ،ناصر (1424ق) ،کتاب النکاح ،جلد  2 ،1و  ،6چاپ اول ،قم :انتشارات مدرسه
امام علىبن ابى طالب علیهالسالم.
 .72موسوی بجنوردی ،سید حسن (1419ق) ،القواعد الفقهیّه ،جلد اول ،چاپ اول ،قم :نشر
الهادی.
 .73موسوى عاملى ،محمد (1411ق) ،نهایۀ المرام ،جلد اول ،چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى.
 .74میرزاى قمى ،ابوالقاسم (1427ق) ،رسائل المیرزا القمی ،جلد دوم ،چاپ اول ،قم :دفتر تبلیغات
اسالمى.
 .75نجفی ،شیخ محمدحسن (1404ق) ،جواهر الکالم ،جلد  29 ،26و  ،31چاپ هفتم ،بیروت:
دارإحیاء التراث العربی.
 .76نراقی ،مولی احمد (1417ق) ،عوائد األیام ،چاپ اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمى.
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تاریخ دریافت98/04/24 :

تاریخ پذیرش نهایی99/01/25 :

تکفیر؛ از پیشگیری رشدمدار تا توجیه فلسفیِ جرمانگاری
سجاد دانش آرا

1

2

سید سجاد کاظمی

چکیده
تکفیر در اصطالح یعنی کافر شمردن .این مفهوم در معنای افراطیِ آن با مهدورالدم بودنِ
تکفیرشده مالزم است .تالزمی که درعمل به معضل جهانی تروریسم ایدئولوژیک مبدل شده و
معادالت جرمشناسانه و پیشگیرانۀ ملی و بینالمللی در مبارزه با این پدیده را بههم زده است .در این
وضعیت با توجه به شکست سیاستهای کیفری توانگیر و سزاگرایانه در مبارزه با تروریسم
ایدئولوژیک ،ضروری است توجه سیاستگذاران کیفری را به مقابله با علت بهوجود آمدنِ تروریسم
(یعنی همان افراطیگری در قالبِ تکفیر) معطوف کرد .در این راستا ،آن دسته از افراطیونِ مستعدَّ
تکفیر را میتوان با شیوههای غیرکیفری مهار نمود و دستۀ دیگر را که دست به تکفیر زده و در
آستانۀ بزهکاری قرار گرفتهاند از طریق کیفرگذاری و تهدید به مجازات کنترل کرد .بنابراین ،الزم
است این پدیده را از سنجههای مبانی فلسفیِ جرمانگاری عبور داده تا از این راه بتوان قانونگذار را
در ممنوعیتِ قانونیِ تکفیر بهعنوان محرک اصلی تروریسم معاصر قانع کرد .لذا مقالۀ حاضر در ابتدا
متعرِض پیشگیری کنشی رشدمدار برای جلوگیری از تکفیر است و سپس به توجیه تجریمِ تکفیر بر
اساس مبانی فلسفیِ جرمانگاری برای پیشگیری از تبدیل نیروهای فعال تکفیری به عوامل
تروریستی خواهد پرداخت.
واژگان کلیدی :تکفیر ،جرمانگاری ،مبانی فلسفی.

 .1کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد ،مشهد -ایران
 .2استادیار دانشگاه مالیر (نویسنده مسئول)

sajadroostaei69@gmail.com
sskazemi92@malayeru.ac.ir
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مقدمه
در جهان امروز اندک روزی است که اخبار اسفناک مربوط به جنایاتِ افرادی که خود را
مسلمان مینامند ،نشنویم که با سر دادن شعارهای اسالمی مرتکب رفتارهای خشونتباری
میشوند که همگان را به شک در ذات انسان وامیدارد .این درحالی است که رفتارهای آنان
باعث شده که انگشت اتهام به سوی اسالم و اسالمگرایان نشانه رود تا آنان را عامالن
خشونت و تروریسم جهانی بنامند (عیسیزاده .)92 ،1394 ،اما پرسش اساسی اینجاست که
چگونه میشود دینی که سراسر رحمت است به عامل محرکی برای ارتکاب جنایات هولناک
مبدل شود؟ واقعیت آن است که همۀ ادیان الهی برای به سعادت رساندن بشریت از طرف
خداوند متعال به بشر ابالغ شدهاند و در هیچیک از آنها نهتنها دستوری به ارتکاب جنایت یا
انحراف وجود ندارد ،بلکه گزاف نیست اگر گفته شود که اساساً ارسال رُسُل و انزال کتب
برای اصالح رفتار انسان بوده و یقیناً خیر و صالح بشر در آنها لحاظ شده است .اما آنچه
که ادیان را به محرکی بیبدیل برای ارتکاب نسلکشی ،تجاوز ،تخریب و تفتیش عقاید
تبدیل کرده ،کجاندیشی و دور شدن از تعالیم اسالم ناب و سیرۀ پیشینیانی است که
افراطیون به آن تمسک میکنند.
بدینسان ،نیرویی که تکفیریان را به ارتکاب جنایات هولناک سوق میدهد بسیار قوی
است؛ بهنحوی که آرمانی به نام «شهادت و جانبازی در راه خدا » ،وضعیت و شرایط
پیشجنایی آنها را بسیار ویژه میکند و فاصلۀ میان اندیشه (کافر بودنِ غیر همکیشان) تا
عمل (کشتار ،تجاوز ،تخریب و )...را بهشدت کاهش میدهد .بر این پایه ،یکی از ابزارهایی
که در این فاصله و فرصت محدود میتواند در عین مؤثر بودن و پیشگیری از تبدیل
نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی ،حقوق و آزادیهای آنها را حفظ و از برخوردهای
تبعیضآمیز جلوگیری کند ،استفاده از حقوق کیفری است .با این بیان ،اهمیت و ضروری
بودن این بحث نیز روشن خواهد شد؛ چه آنکه ،تکفیر مقدمۀ گسترۀ وسیعی از جرایم است
که اگر در همان ابتدا در نطفه خفه نشود ،نتایج آن مانند زمان فعلی گریبانگیر همۀ کشورها
خواهد شد .لذا تکفیرِ دیگران در آغاز و پیش از آنکه تکفیرگر اقدام به هرگونه عملی نماید،
بهعنوان یک انحراف اجتماعی شناخته میشود که باید از سوی کارگزارانِ عرصۀ سیاست
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جنایی پیشگیری شود .زیرا از یک طرف در جهت داشتنِ سیستم جزایی مؤثر جرمانگاری
باید آخرین راهکار باشد و از طرف دیگر اصوالً عالجِ واقعه پیش از وقوع بهمراتب آسانتر و
کمهزینهتر و اغلب مؤثرتر خواهد بود .یکی از مهمترین راههای مبارزه با انحرافات اجتماعی،
همگامسازی فرد در زمانی است که وی هنوز در سنین کودکی قرار دارد؛ درصورتی که این
انحراف به طریقی که گفته خواهد آمد درمان نشود و رفتارِ نابهنجار به نٌرم اجتماعی نزدیک
نگردد ،جرمانگاری مؤثرترین راه خواهد بود.
این جرمانگاری در حقوق کیفری ایران به لحاظ وضعیت خاص منطقه 1ضروری
مینماید؛ بهویژه آنکه در برخی مراکز و حوزههای علمیۀ اهل تسنن در ایران ،رگههایی از
آموزشهای سلفی وجود دارد .هرچند آنان اغلب خود را همسو با جریانهای تکفیری
نمیدانند (نظری ،)41 ،1394 ،لیکن درهرحال همواره خطر پیوستن آنان به نیروهای
تروریستی وجود دارد ،زیرا برخی افراد (مانند تکفیریان) با توجه به حالت خطرناکی که دارند
در سلسله وضعیتهایی قرار دارند که متعاقباً و درعمل در آن قرار میگیرند( 2نجفی
ابرندآبادی.)257 ،1395 ،
پیش از ورود به توجیه تبویبِ مسائل مطرحشده در مقاله الزم است به اشکالی پاسخ
داده شود .ممکن است گفته شود آیا اساساً این امکان وجود دارد تا مادامی که عملی مانند
تکفیر جرمانگاری نشده است از آن پیشگیری شود؟ در پاسخ گفته میشود به اعتقاد
نگارندگان هیچ تالزمی میانِ پیشگیری کنشی و جرمانگاری وجود ندارد و پیشگیری
غیرکیفری (کنشی) فرع بر جرمانگاری نیست و نهتنها آموزههای پیشگیرانه منعی در این
خصوص ذکر نکرده ،بلکه با موضوعیتبخشی به پیشگیریِ از جرم ،به روش بشردوستانه به
حمایت از آن برخاستهاند؛ خواه مقدم بر جرمانگاری باشد ،خواه نباشد .دستِکم در خصوص
رفتاری مانند تکفیر که ممکن است جوامع را به نابودی سوق دهد ،این تالزم وجود ندارد.

 .1امکان سرریز شدن بحران به وجود آمده در عراق و سوریه به ایران و قرار گرفتن کشور ما بر لبۀ تیز بحران و بیثباتی موجود در
این دو کشور مسئلهای است که شایستۀ تأمل است (نظری ،همان .)39 ،چهبسا با نادیده گرفتن یا کماهمیت دانستن این موضوع،
خطری جدی از داخل و خارج از مرزها ،ایران را تهدید نماید.
 .2در دانشنامۀ جرمشناسی از این حالت به «پیشآگهی اجتماعی» تعبیر شده است (نجفی ابرندآبادی ،همان.)257 ،
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بنابراین در این جستار تالش میشود تا پدیدۀ تکفیر با مبانی حقوقی جرمانگاری و
معیارهای آنان سنجیده شود و پس از عبور از آنها بهعنوان رفتاری قابل جرمانگاری معرفی
گردد .واکاوی این مبانی از آن جنبه مهم مینماید که ارائهکنندۀ بسترهای فکری به
قانونگذار است و میتواند مقنن را با هر گرایشی به این جرمانگاری فراخواند .البته ناگفته
پیداست که شعار جرمشناسی همواره تقدم پیشگیری غیرکیفری بر پیشگیری کیفری است،
لیکن در خصوص پدیدۀ تکفیر باید گفت ترتیب برعکس است؛ چراکه برای جلوگیری از
جرایم منتج از آن ،نسبت به تکفیرگرانی که در آستانۀ بزهکاری قرار دارند ،با جرمانگاری و
با پیشگیریهای کنشی نسبت به سایر افراد باید به اقدامی مؤثر دست یازید .شایان ذکر
است مقالهای با عنوان «تکفیر از مبانی ممنوعیت فقهی تا ضرورت جرمانگاری» در سال
1395ش انتشار یافته است ،لکن موضوع آن در خصوص اثبات حرمت و ضرورت
جرمانگاری تکفیر میباشد و موضوع این جستار آن است که پس از اثبات حرمت و ضرورت
جرمانگاری تکفیر ،این ضرورت را در چه قالبهایی از تحدیدات کیفری میتوان قرار داد و با
چه مبناهایی میتوان جرمانگاری نمود؛ لذا در اثباتِ فصلِ دو جستار ،بیان تسلسلِ علل
ضرورتی ندارد.
نوشتۀ پیش رو با بهمیان آوردن این پرسش که آیا میتوان از راههای غیرکیفری از وقوع
این پدیده پیشگیری نمود؟ و آیا جرمانگاری تکفیر بر اساس مبانی فلسفی مرسوم امکانپذیر
است یا خیر؟ بهدنبال ارائۀ راهکارهای پیشگیرانۀ پیشینی و توجیه جرمانگاری آن خواهد بود.
لذا با توجه به اینکه هدف اصلی از ایجاد ممنوعیت بر سر راه تکفیر درحقیقت جلوگیری از
محقق شدن جرایم و جنایاتی است که منتج از آن است و با توجه به قوی بودن احتمال
عملیاتی شدنِ منویات درونیِ شخص ،ابتدا به بررسی و کارکرد روشهای غیرکیفری در
پیشگیری از این پدیده با عنوان پیشگیری کنشی رشدمدار از تکفیر ،و سپس ذیلِ عنوان
مبانی فلسفیِ جرمانگاری تکفیر ،به توجیه جرمانگاری آن خواهیم پرداخت.
 .1پیشگیری رشدمدار از تکفیر
اهمیت کاربستِ آموزههای این نوع از پیشگیری آنجا مشخص میشود که مطالعات
جرمشناختی پرده از این واقعیت برمیدارد که اغلب کودکان بزهکار در محیطهای نامناسب

تکفیر؛ از پیشگیری رشدمدار تا توجیه فلسفيِ جرمانگاری

299 

اجتماعی ،فرهنگی و خانوادگی رشد مییابند .این کودکان افزون بر اینکه موقعیت مناسب
تحصیلی و آموزشی نداشتهاند ،از خردهفرهنگهای بزهکاری نیز الگوبرداری کردهاند
(متولیزاده نائینی ،1386 ،ج .)125 ،1بنابراین ،هدف از پیشگیری یادشده این است که
مجرمان بالقوه را از خطاهای آتی منصرف کند و در این راه نیز تا حدود زیادی موفق بوده
است (نجفی ابرندآبادی .)847-848 ،1380 ،آموزههای این نوع پیشگیری در کودکانی که
در معرض تفکرات انحرافی -افراطی قرار دارند نیز قابل پیگیری است .این کودکان در
خانوادههایی که اصوالً والدین یا اطرافیان آنها به تفکرات افراطی گرایش دارند ،رشد
مییابند.
به عبارت بهتر ،ازآنجا که ژست و حرکت مجرمانه از ارزشهای اخالقیای که مباشر
برای آن قائل است ،غیرقابل تفکیک است (نجفی ابرندآبادی ،همان )286 ،و این امر
بهخوبی در رفتار افراطگرانِ تکفیری نمود مییابد .ضروری است نقطۀ کانونی و تمرکز
پیشگیری از جرایم تروریستیِ معاصر ،ارزشهای اخالقی آنها [در دوران کودکی] قرار گیرد؛
ارزشهایی که با آن رشد میکنند و به طرز گریزناپذیری ضمیر ناخودآگاه آنها را تحت
تأثیر قرار میدهند .توفیق نیروهای فعالِ افراطی در جذب افراد خارجی و بهکارگیری
کودکان [اگرچه با رضایت ظاهری] که نشان از نفوذشان در اذهان افرادِ تحت سیطرۀ خود
ن
دارد ،گویای این حقیقت است که ارزشهای یادشده در جان و دلِ مبلغان و جذبشدگا ِ
آنها رخنه کرده است 1.با اثبات انحرافی بودنِ طرز تفکر رادیکالی از ایدئولوژیای که
افراطگرایی بر مبنای آن بهوجود آمده است و بر اساس آن ،حکم به کفر بیشتر غیر
همکیشان خود میدهند 2،میتوان پیشگیری مطلوبی را بهویژه در همان دوران کودکی و
نوجوانی درنظر گرفت .این رهنمود در سیرۀ امیرالمؤمنین (ع) در برخورد با تکفیریانِ خوارج

 . 1در این زمینه گفته شده است ،اعتقادات درونی در یک نظام فکری ایدئولوژیک به صورت شهودی و متصلب تحقق مییابد و به
تمام تردیدها پایان میدهد (بشلر .)7 ،1370 ،افزون بر این اعتقاد ،باور افراطگرایان به ناعادالنه بودن مناسبات سیاسی -اجتماعی،
چهرهای کامالً مظلوم و ستمدیده را نزد خودشان از خودشان تداعی می کند که هرچه بیشتر آنان را به ارتکاب جنایات گسترده
برای بازپسگیریِ حقوقِ ازدسترفتهشان ترغیب میکند.
 .2مرزبندیهایی که افراطگران بین خودشان و دیگران می کشند ،به جای پرشدن از تعامل و تبادل ،با غلبۀ تنفر ،تکفیر ،تهدید و
کشتار هویتهای رغیب به مرزهای خونین تبدیل شده است (جمالی.)157 ،1390 ،
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بهکار رفت و تعداد بسیار زیادی را به راه حق هدایت نمود (سبحانی647 ،1374 ،؛ رشاد،
 ،1380ج .)255 ،9وصول به این اثبات و مداخلۀ پیشگیرانه در این نوع از پیشگیری میتواند
از طریق آموزشهای همگانی ،اعالم و تثبیتِ برتری نداشتن هیچ دین یا مذهبی بر دیگری
ی
در رسانههای جمعی و مدارس ،آموزشِ وحدتگرایی در عینِ تکثر مذهبی ،توانمندساز ِ
افراد به پذیرشِ زندگی و استمرار آن در کنارِ عقاید متفاوت از او و  ...باشد .موارد یادشده در
عینِ ورودِ پیشگیرانه ،غیرکیفریاند.
بدینسان ،راهبرد پیشگیری رشدمدار از جرم و اولویت کنش بر واکنش نسبت به همۀ
جرایم و انحرافاتی که ممکن است در آینده گریبانگیر جامعه شود ،ازجمله در پدیدۀ تکفیر،
قابل اجراست .کافی است به شناسایی کودکان در معرض خطر پرداخته شود و پس از غربال
آنها به اصالح خصوصیات شخصیتی و تقویت مهارتهای اجتماعی و بازشناسی آموزههای
حقیقی دینی و مذهبی از آموزههای انحرافیای که به آنها القا شده است ،دست یازید.
چراکه درست است شرایط محیطی خطرناک مدارس نامطلوب ،تعامالت اجتماعی منفی و
عوامل استرسزای اجتماعی فرد را به سطوح باالتری از خطرناکی میکشانند ،لکن سرانجام
خطاهای شناختی یا فرایند تفکر منفی و شخصیت اوست که ضربۀ نهایی را وارد میسازد.
ی
پس گزاف نیست اگر معیار و مالک اصلی در آسیبپذیری و افراطی شدنِ تفکرات مذهب ِ
کودکانِ در معرضِ تکفیر را ،سن کم و استعداد بسیار باالی یادگیری مشاهدهای آنها
بدانیم .عالئم خطر در بزهکاری زودرسی را که این پژوهش به دنبال خنثیسازی آن است،
نباید در خودآگاهِ کودکی که اطراف وی از تکفیر بحث میشود جستجو کرد ،بلکه همین که
کودک در آن شرایط در حال رشد است و شرایط موصوف وی را به سوی تکفیر سوق
میدهد ،به انضمام اینکه کودک در خانوادهای که از نظر اقتصادی ضعیف است متولد شده،
افراد غیرهمکیش خود را کسانی بداند که در حق آنها ظلم روا داشتهاند ،کودک را در خطر
بزهکاری زودرس قرار میدهد.
ازآنجا که اختالل در سیر رشد کودکان به خطاهای شناختی و درنهایت رفتار نابهنجار
منجر میشود ،اصالح و بازسازگاری نگرش و شخصیت اطفال به همراه توانمندسازی ایشان
برای برقراری روابط طبیعی انسانی با دیگران و نهادینه نمودن رفتارهای شایسته در کودکان
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که از شاخصههای مهم پیشگیری رشدمدار است (دارابی ،)127 ،1395 ،به کودکانی که در
معرض تفکرات افراطیِ پذیرشِ هویتِ مبتنی بر شریعتِ جهادگرا 1هستند ،کمک شایان
توجهی خواهد کرد .البته بهویژه در این مورد که مربوط به جرایمی است که افراد با اعتقاد
راسخ و کامل آن را انجام میدهند ،بازگشتِ پیشگیری رشدمدار به پیشگیری جامعهمدار
است؛ چراکه تا زمانی که محیط اطراف و خانوادۀ کودک ،درگیر مسائل افراطیِ مذهبی
هستند ،معقول نیست چشم به پیشگیری رشدمدار دوخته شود ،زیرا پایههای اجتماعی شدن
و اولین کانون تربیت و پرورش کودک خانواده است (همان .)128-129 ،از چنین خانوادهای
انتظاری جز تزریق آنچه که به آن معتقد است در تفکرات فرزندان نمیرود؛ بنابراین ،اگر
جامعه و بهطور مشخص والدین از این نوع تفکرات رهایی یابند ،میتوان به پیشگیری
زودرس نیز امیدوار بود.
به این ترتیب ،کاربست پیشگیری رشدمدار با پیشگیری جامعهمدار گره میخورد و
اجرای دومی منوط به اجرای صحیح اولی خواهد بود.
با توجه به اینکه جرایم منتج از تکفیر برخاسته از منویات درونی افرادی است که تحت
تأثیر تفکرات انحرافی قرار گرفتهاند و این مذهب اوست که محرک اصلی وی در ارتکاب
جرایم است ،باید گفت که اوالً بهکارگیری پیشگیریهایی مانند پیشگیری وضعی برای
جلوگیری از جرایم آنها کاری است عبثتر از کوبیدن آب در هاون چراکه هیچ مانعی
نمیتواند جلوی آنها را در محقق ساختن اهدافشان بگیرد .بهترین شاهد این ادعا
مجازاتهای پیدر پی است که در کشورهای مختلف برای مرتکبان جرایم تروریستی درنظر
گرفته شده است و بیشتر این مجازاتها نیز از نوع شدید و توانکاه شمرده میشوند ،لیکن
هیچکدام از این مجازاتها نتوانستهاند این جرایم را کاهش دهند ،بلکه روز به روز به تعداد
این جرایم (تروریستی) افزوده شده است (اصغری و روستائی .)125 ،1395 ،ثانیاً این
پیشگیری باید عادالنه و با رعایت کرامت انسانی صورت پذیرد .همانطور که مشهود است،
تکفیریان ظرفیت بسیار باالیی در ارتکاب جرایم خشونتبار آن هم بهطور بسیار گسترده
دارند و در این راه هم ثابتقدم هستند ،لذا روشنگری و بیدار کردن وجدان آنها باید با
1. Identity-based jihadist Sharia
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احتیاط کامل و به دور از هرگونه توهین و تحقیر و تعصب صورت پذیرد تا این افراد را به راه
هدایت و روشن پیش برد .چراکه اقدامات مداخلهای در قالب این نوع از پیشگیری که جنبۀ
تقویتکننده و توانمندسازیِ [اعتقادی] داشته باشند ،افزون بر اینکه احساس خوبی در
کودکانِ در معرض خطر و مجریانِ قانون ایجاد میکند ،کمتر کودکان را در معرض برچسب
منفی قرار میدهد (آرگراس .)197-198 ،1386 ،اما اگر حتی به صورت کامالً اتفاقی نیز به
کرامت انسانیای که آنها برای خود ترسیم کردهاند ،آسیبی وارد شود ،تعالیمی که گفته شد
اثری معکوس یافته ،عزم آنان را برای ستاندن حق خود و خدای خود و اجرای هرچه زودتر
تعالیم منحرفشدۀ مذهب خود جدیتر مینماید.
ناگفته نماندکه بحث از پیشگیری کنشی در این مجال در خصوص کلیۀ خانوادهها و
محیطهایی که افراطیگری در آنها وجود دارد ،قابل طرح خواهد بود و بهترین راه درمان
انحراف ،پیشگیری رشدمدار -جامعهمدار به شیوۀ یادشده است.
 .2مبانی فلسفیِ جرمانگاری پدیدۀ تکفیر
در این بخش تالش میشود تا با پیشنهاد جرمانگاری تکفیر ،جلوی تحریک و تروریست
شدنِ آن تعداد از تکفیریان که با شیوههای غیرکیفری از افراطیگری دست نمیکشند،
گرفته شود و سپس بهعنوان پدیدهای که قابلیت تجریم از طرف دولتها را -با هر گرایش
فکری -دارد باید معرفی و توجیه شود تا از این طریق درعمل بتوان به جرمانگاریِ این
پدیده در پرتو مبانی آن چشم دوخت.
 .1.2اخالقگرایی

قانونی1

اخالقگرایی قانونی به معنای بهکارگیری مجازات بهمنظور حفظ و ترویج موازین
اخالقی است .رویکرد معتدل اخالقگرایی قانونی معتقد است که اخالق متعارف جامعه
موجب تداوم و استحکام جامعه بوده ،وجدان جمعی را بیدار خواهد کرد و نقض این اصول
اخالقی باعث اخالل در نظم و انسجام جامعه شده ،وجدان جمعی را علیه آن میشوراند .لرد

1. Legale Moralism
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دولین1از مدافعان این نظریه است (آقابابایی.)10 ،1393 ،
در این مبنا ،عملی که ذاتاً غیراخالقی است قابل جرمانگاری خواهد بود .البته عبارت
«ذاتاً غیراخالقی» 2در تعابیر طرفداران اخالقگرایی قانونی به معنای جرمشناختن هرگونه
عمل ضد اخالقی اعضای اجتماع نیست ،بلکه مراد از این مفهوم ،جرمانگاری آن دسته از
اعمال ضد اخالقی است که «اخالق متعارف» 3جامعه آن را مذموم میشمارد .این برداشت
از اخالقگرایی قانونی ،تعبیر محدودی از اخالقگرایی در معنای گستردۀ آن است که طبق
آن تصور میشود دولت حق دارد از هرگونه رفتار غیراخالقی -اگرچه غیرزیانبار برای
دیگران -جلوگیری کند .در چنین معنایی جامعه بهمثابۀ نهادی فرض میشود که اعضای آن
بر اساس باورهای اخالقی مشترک (نه بر اساس یک حقیقت اخالقی محض) بههم پیوند
میخورند؛ ولو اینکه آن باورها غیرعقالنی و از روی ناآگاهی شکل گرفته باشند .پس ،هدف
نهایی اخالقگرایی قانونی کیفردهی اعمالی است که از یک سو ،اخالق متعارف و وجدان
جمعی آنها را برنمیتابد ( )Durkheim, 1968, 187و از سویی دیگر ،آن اعمال با اصولی
چون اصل ضرر قابل کیفر نباشد (رستمی .)66 ،1393 ،ازاینرو ،اخالقگرایی حتی در تفسیر
افراطی آن ،وجود یک حقوق کیفری با سیاهۀ طوالنی از جرایم را که متضمن الزامی کردن
هرآنچه که اخالق بهماهو اخالق باشد ،برنمیتابد.
همۀ ایراداتی که به این مبنا برای جرمانگاری ممکن است وارد شود ،ناشی از تفکر
نسبیگرایی اخالقی است که خود نیز ریشه در تفکرات اومانیسمی دارد .دلیل این مطلب هم
آن است که آنها شناخت حسی را تنها راه تماس با واقعیت خارجی میدانند .بر این اساس،
چون محور را دادههای حسی قرار دادند و محدودیت آن برای آنها مشهود شد و خطاهای
آن را دیدند ،به مصونیت شناخت در جهان خارج شک کردند (جوادی آملی.)271 ،1386 ،
لیکن در نظامهای فکریِ ایدئولوژیک مانند مکتب اسالم که با تکیه بر اعتقادات دینی و
دریافتهای عقلی ،احکام اخالقی را کاشف از واقع میدانند و منکر جعلی بودن این اصول

1. Lord Devlin
2. Inherently Immoral
3. Positive Morality
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هستند و مطلق بودن اخالق 1را بهعنوان یک رهآوردِ بزرگ از جانب باری تعالی به جوامع
بشری هدیه کردند ،این اشکاالت وجود ندارد .چراکه در این نظام ،اعتقاد بر آن است که
آموزهها و ضوابطی وجود دارد که منطبق با واقعیت و طبیعت بشر است .بر این مبنا ،نهتنها
ی
اندیشیدنِ سازوکارهای (سلبی یا ایجابی یا 2)...در راه بهکارگیری تعالیم و اصول اخالق ِ
اسالمی از سوی اولیاالمران3مذموم نیست و دخالت در زندگیِ مردم شمرده نمیشود ،بلکه
در نگاه باورمندانِ واقعی به آن ،ممدوح نیز هست .با این وصف ،اطالق عوامگرایی در
گزارههای اخالقی هم موضوعیتی نخواهد داشت.
اعتقاد در این نظام فکری بر هدایت دائمی از سوی خداوند بر کل جهان استوار است که
همواره کل هستی ازجمله نوع انسان را دائماً به سوی سعادت و خیر داللت میکند
(طباطبایی.)53 ،1374 ،
پرسش مهمی که در این مجال به ذهن خطور میکند این است که اخالق متعارف
جامعه که نرمالیتۀ اجتماعی (وضعیت قالب رفتاری) را تشکیل میدهد ،چه جایگاهی در
سیاست جنایی تقنینی اسالم دارد؟ بهطور خالصه میتوان گفت ،اخالق متعارف یا در
تعارض با احکام منطقۀ کنترلشده (یعنی رفتارهایی که با احکام ملزمۀ واجب و حرام از آنها
بهشدت حمایت میشود) قرار میگیرد ،و یا در تعارض با رفتارهایی است که با احکام
غیرملزمه (مستحب ،مکروه و مباح) حمایت شدهاند .در هر دو صورت ،اگر آن نُرم آنچنان در
جامعه نهادینه شده باشد که با مصلحت عمومی ،نه بهمثابۀ جمع عددی مصلحتهای
فردی 4،بلکه با مصلحت حکومت اسالمی یا مصلحت حیات جمعی 1بهمثابۀ مصلحت حیات
 . 1در این زمینه مرحوم عالمه طباطبایی معتقد است :همۀ اجزای دین اسالم اگر تجزیه شروند ،بره توحیرد برمیگردنرد و توحیرد اگرر
ترکیب و تحلیل شود ،به صورت اخالق و اعمال درمیآید .اگر توحید از مقام عالی اعتقادی فرود آید ،اخرالق و اعمرال میشرود و
اگر اخالق و اعمال از درجۀ نازل خود باال بروند ،توحید خواهند بود (طباطبایی .)86 ،1387 ،الزمۀ این تعبیر مطلق برودنِ اخرالق
است.
 . 2مانند فرهنگسازی اخالق اسالمی ،تصویب قوانین حمایتی ،امر به معروف و نهی از منکر و درنهایت تعزیر.
 . 3یا أیَُّها الَّذِین آمنُوا أطیعُوا اللَّه وأطیعُوا الرَّسُول وأُولی األمرِ مِنْکُمْ(نساء .)59 :بنابر اعتقاد امامیه ،منظرور از اولیاالمرر امامران معصروم
(ع) هستند که در غیاب ایشان ،بنابر حدیث توقیع شریف ،روایتکنندگان احادیثِ حضرات معصومین (ع) این مسرئولیت خطیرر را
بهعهده دارند.
 . 4به فرض امکان احتساب عدد مصالح فردی ،بیش از آنکه به روشن شدن مفهوم مصلحت عمومی کمک کند ،موجب برروز مسرائل
و مشکالت پیچیدۀ عملی و نظری در این حوزه میشود (راسخ.)100 ،1390 ،

تکفیر؛ از پیشگیری رشدمدار تا توجیه فلسفيِ جرمانگاری

305 

انسان در تعارض قرار گیرد ،اقدام بر آن مبنا ذیل عناوین حکم حکومتی یا حکم ثانوی
اولویت مییابد.
پس از تحلیل اخالقگرایی قانونی بهعنوان یکی از مهمترین مبانی جرمانگاری ،پرسشی
که به مناسبت بحث در اینجا و در مورد تکفیر مطرح میشود این است که آیا ضد اخالق
بودنِ تکفیرِ اصطالحی به حدی رسیده است که بتواند انزجار جامعۀ ایرانی و بلکه جهانی را
برانگیزد و جرمانگاری آن را تجویز نماید؟ نفرت و خشم جوامع انسانی در خصوص تکفیر
نیاز به هیچ استناد ،استدالل و آمارگیری ندارد .این رفتار نزد اخالقی که از عقل آدمی
برخاسته ،نزد اخالقی که دین آن را شناسانده ،و نزد اخالقی که در سنن و رسوم جوامع
متولد گشته ،ناپسند و مذموم است؛ چراکه کافر قلمداد کردن دیگران درحقیقت تجاوز به
حریم اعتقادی فرد و نادیده گرفتن آزادی عقیده است؛ با این پرسش که «چرا همکیشِ من
نیستی؟» پس «یا اعتقاد مرا بپذیر یا کشته شو » .ناپسند بودن این گفتمان نزد هیچ عقل و
اخالقی پوشیده نیست؛ زیرا آزادی عقیده از ابتداییترین حقوقی است که با خلقت بشر
بهوجود آمده است.
انزجار این پدیده در جهان تاجایی است که زمانی که مسلمانی در حال گفتن اهللاکبر
مشاهده شود ،حتی اگر در حال ارتکاب هیچ جرمی نباشد ،مفهومی جز تروریست و خشونت
را به دیگران منتقل نمیکند .حتی بعید بهنظر میرسد ،این رفتار نزد انسان آزادهای که به
هیچکدام از اخالقهای سهگانه و ملهمات آنها پایبند نیست ،پسندیده و محبوب باشد .البته
بهنظر میرسد ،اشکالی که لیبرالها مطرح کردند مبنی بر نادیده گرفته شدنِ نظرِ اقلیت و
انحاللِ آن از دیدگاه اکثریت ،در جرمانگاری تکفیر بنا بر این مبنا وارد نباشد؛ چراکه
بهکارگیریِ مبنای اخالقگرایی قانونی برای جرمانگاری در مواردی که نهتنها اجماع جامعۀ
ایران بلکه اجماع جامعۀ جهانی بر مذموم و قابل سرزنش بودن تکفیر واقع شده است،
 . 1مصلحت حیات جمعی مصلحتی است که نبود آن اصل حیات جمعی را قطعاً تهدید میکند؛ یعنی اگر انسرانها بنرا بره هرر دلیلری
تصمیم بگیرند در جمع زندگی کنند باید افعالی را ترک (وجه سلبی) و یا اعمالی را انجام دهند (وجه ایجابی) ،بنرابراین در حفرظ و
استمرار مصلحت عمومی نمیتوان و نباید به خواست و تمایل افراد و گروهها و تجمعات توجه کرد (همران .)106 ،نظرم ،امنیرت،
رفاه حداقلی ،بهداشت حداقلی و حتی بهعنوان گزارهای قابل بحث ،آموزش عمومی از مصادیق مصرلحت عمرومی درنظرر گرفتره
میشوند (برای مشاهدۀ جزئیات بیشتر ،ر.ک .همان107 ،به بعد).
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رفتاری برخاسته از متن جامعه خواهد بود .این اشکال زمانی وارد است که این مبنا بهعنوان
مبنایی کلی و عمومیتیافته ،زیربنای کلیۀ جرمانگاریهای قانونگذار را تشکیل دهد ،نه
اینکه به صورت کامالً موردی و در جهت پاسخگویی به شدیدترین احساسات اجتماع مورد
استفاده قرار گیرد.
بنابراین ،تکفیر با این مبنا هم مانند مبنای پدرساالری قانونی قابل جرمانگاری خواهد
بود؛ چراکه نهتنها تروریسم نزد جامعه منفور است ،بلکه یقیناً تمام رفتارهایی (مانند تکفیر)
که به آن منتهی شود هم قابلیت سرزنش اجتماعی را یافته است.
 .2.2اصل

ضرر1

ضرر رفتار آسیبرسان و زیانآور به دیگری در آغاز امر به حکم عقل قبیح است که این
از سوی شرع به تأیید رسیده است و یکی از مهمترین اصول جرمانگاری در تمامی نظامهای
حقوقی دنیا بهشمار میرود .ازاینرو ،قدیمیترین اصل موجهساز برای نقض آزادی اراده و
دخالت در جرمانگاری را ضرر به دیگری دانستهاند (توکلی.)58 ،1394 ،
این اصل مهمترین مبنا برای جرمانگاری در نظامهای لیبرالیستی است .در این نظام،
قانونگذار حق جرمانگاری نسبت به کنشهای غیراخالقی و ناهمگون با هنجارهای
اجتماعی را ندارد ،چون کسی از این اعمال متضرر نمیشود و مرتکبان صرفاً رفتاری
نامتعارف پیشه ساختهاند .این اندیشه در این نظام بداهتاً پذیرفتنی است که فرد لیبرالی اجازه
دارد که تا زمانی که رفتارش آسیبرسان نباشد ،هرآنچه میخواهد انجام دهد ،ولو اخالقاً
مذموم باشد (استوارت 1263 ،1392 ،و  .)1287بنابراین ،رفتارهایی همچون رباخواری ،شرب
خمر ،مصرف مواد مخدر و یا حتی زنا ،به دستاویز اصل ضرر به غیر ،از حوزۀ مداخالت
کیفری کنار گذاشته میشوند 2.تمامی این موارد مربوط به حریم خصوصی افرادند و ضرر به
دیگری در آنها اساساً متصور نیست؛ مگر آنکه ارتکاب آنها در معابر عمومی صورت بگیرد
1. Principle Of harm

 .2البته این به آن معنا نیست که هر رفتاری که ضرری برای دیگران نداشت غیرقابل جرمانگاری است ،بلکه بدان معناست که با
ممنوعیت آن ها بر مبنای اصل ضرر قابلیت توجیه ندارد ،اما شاید بتوان بنابر اصول دیگری مانند پدرساالری یا اخالقگرایی
ممنوعیتِ رفتاری را توجیه نمود.
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که در آن صورت به دلیل تظاهر در خارج شاید قابل کیفر باشند.
معادل این اصل در اسالم ،قاعدۀ «الضرر» است .تنها این قاعده است که در مقام تناظر
با اصل ضرر و قبل از آن پا به عرصۀ ظهور نهاده است .این قاعده مربوط به تمامی ابواب
فقه بوده و یک قاعدۀ فقهی عام است؛ یعنی فرمولی بسیار کلی که منشأ استنباط در موارد
مختلف قرار میگیرد (ریسونی .)36 ،1376 ،این قاعده بر تمام قواعد دیگر فقهی حکومت
دارد و کار آن تعدیل و کنترل دیگر قوانین است (مطهری .)36 ،1351 ،ازاینرو برخی بر این
باورند که اگر فقه بر پنج قاعده استوار باشد یکی از آنها قاعدۀ الضرر است (سیوطی ،بیتا،
 )122و منظور از آن نهی و نفی هرگونه ضرر در اسالم است.
افزون بر ادلۀ نقلی (کلینی1407 ،م ،)292 ،حکم ضروری عقل نیز بر لزوم پرهیز از ضرر
در برخی فروعات فقهی مورد استناد فقهیان شیعه قرار گرفته است (نظری توکلی،1381 ،
)39؛ بنابراین ،معنای اصل ضرر با قاعدۀ الضرر بهعنوان یک قاعدۀ هنجار در جرمانگاری،
همسان است.
حال به ارتباط این مباحث با مسئلۀ تکفیر بپردازیم .تکفیریان با کافر پنداشتن
غیرهمکیشانِ خود درحقیقت به عقیدۀ آنان حمله میکنند .گویی با این کار میگویند« :نباید
این باور را داشته باشید»« ،همۀ شما کافرید » و «باید کشته شوید» و . ...تجاوز به حریم
اعتقادات ازجمله ضررهایی محسوب میشود که عقل و نقل در حرمت آن مستقل هستند؛
چراکه تکفیر دیگران بهعنوان یک «رفتار مبتنی بر نفرت» ،نهتنها به بزهدیدۀ مستقیم خود
آسیب میزند ،بلکه موجب صدمات شدیدتر به همگروهان بزهدیده و در سطح گستردهتر به
جامعه میشود (عباچی.)568 ،1388 ،
چنانچه گفته شد حمله به اعتقاد و باور ،ضرر محسوب نمیشود ،چراکه محسوس و
مادی و خارجی نیست 1.در پاسخ گفته میشود که سلب آزادی عقیدۀ دیگران اگر ضرر برای
 .1البته باید دقت داشت که منظور از ضرر را نباید تنها ضررهایی دانست که در گفتگوهای روزمره بهکار میرود .ممکن است وقوع
امری واقعاً و عرفاً ضرر باشد ،ولی چون مردم با آن برخوردی نداشتند و مبتالبه نیست ،آن را ضرر ندانند .بنابراین ،مالک سنجش
باید عرف واقعی و قابل اعتماد باشد .بهنظر میرسد ،نادیده گرفتن آزادی عقیده که یکی از مهمترین و ابتداییترین حقوق افراد ،از
ابتدای خلقت تا به ازل است ،از سوی تکفیرگر نادیده گرفته میشود و این ضرری آشکار خواهد بود.
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مُحقَّینِ آن عقیده نیست ،پس چه نامی بر آن میتوان گذارد؟ بر فرض که از پذیرفتن و
اطالق ضرر ا با شود ،باز هم گفته خواهد شد ضرر بالقوه در اینجا وجود دارد و آن اقدام به
عملی است که ممکن است تکفیرگر پس از صدور حکم به کفر ،نسبت به جان و مال و
ناموس تکفیرشده نماید ،و این ضرری بالقوه و محتملی بسیار قوی است که تکفیریان
تروریست در اثبات آن به همۀ جهان از هیچ کوششی دریغ نکردند و در این راه هم بسیار
موفق بودند .البته ناگفته نماند که این اشکال ممکن است بنابر اصل ضرر در جرمانگاری
وارد آید ،اما بر طبق قاعدۀ الضرر این اشکال پیش نخواهد آمد؛ چراکه در قاعدۀ الضرر،
ایراد ضررهای معنوی نظیر تضییق و ایصال مکروه نیز منهیٌعنه واقع شدهاند (خمینی ،بیتا،
ج )32 ،1و آنها نیز قابلیت جرمانگاری را مطابق این قاعده دارند.
 .3.2حفظ کلیات پنجگانۀ حیات انسانی

مقاصد شریعت آن مقاصدی هستند که شریعت اسالمی برای برپایی آنها اهتمام
میورزد و مرادفِ علت ،غایت ،هدف و حکمت است (خلیلی .)55 ،1391 ،بنابراین ،ذیل
عنوان «فلسفۀ فقه» قرار میگیرند (محصلی .)102-103 ،1391 ،به همین دلیل ،بحث از
تأسیس قاعدهای هنجارین برای جرمانگاری در کلیات پنجگانۀ حیات انسانی که یکی از
مواردی است که شارع بهعنوان یکی از مقاصد تشریع احکام به آن توجه ویژهای دارد ،بحثی
فلسفی خواهد بود که در پیِ ساختن مبنایی برای حفظ کلیات پنجگانه از طریق جرمانگاری
است.
بحث از مقاصد شریعت تا قرن دوم به صورت نامنظم پیگیری میشد تا اینکه در قرن
دوم با کتاب البرهان فی اصول فقه امامالحرمین جوینی سامان داده شد .او پس از طرح
مباحث مختلف ،حول محورِ مقاصد شریعت ،آنها را به پنج دسته تقسیم کرد :احکامی که
آنها را ضروریات نامید ،مانند قصاص؛ احکام مربوط به حوائج عمومی (حاجیات) ،مانند
معامالت روزمرۀ مردم؛ احکام مربوط به تحسینیات که سبب آراستگی انسان و دوری او از
پلیدی میگردد ،مانند طهارت؛ کمالیات ،مانند امتثال مستحبات؛ و درنهایت تعبدیات که
تعلیلناپذیر بوده ،حکم روشن ندارند (جوینی1400 ،ق ،ج 923 ،2و  927و .)947
مقاصد یا مصالح ضروری (ضروریات) ،مقاصدیاند که حفظ و استمرار زندگی انسانها
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بسته به وجود آنها دارد و عدم آنها حیات بشریت را مختل میسازد .این نوع از ارزشها و
مقاصد که بسیاری از احکام و دستورات اسالم برای محقق ساختن و تأمین آنها تشریع
شدهاند با نام «کلیات پنچگانۀ حیات انسانی» یاد میشوند که عبارتاند از :دین ،نفس ،عقل،
نسل و مال .شریعت از دو نظر متعرضِ این پنج مورد میشود؛ نخست از نظر ایجاد و تحقق
آنها ،و دوم از نظر حفظ بقای آنها (البدوی2000 ،م.)125 ،
امام محمد غزالی با ادبیاتِ منحصر به فردش در این خصوص عرضه میدارد :مقاصد
شارع پنج مورد است و آن حفاظت از دین ،نفس ،عقل ،نسل و مالِ مردم است .پس ،هر آن
چیزی که متضمن حفظ این اصول باشد ،مصلحت دارد و هر آن چیزی که موجب فوت این
اصول شود ،مفسده است و دفع این مفاسد نیز مصلحت است (غزالی طوسی1417 ،ق ،ج،1
 .)417-416در میان فقهای امامیه ،سید مرتضی در کتاب الذریعه متعرض این بحث شده
است (علیدوست.)124 ،1384 ،
بدیهی است که حفظ این مصالح پنجگانه یکی از مهمترین دغدغههای شارع مقدس را
تشکیل خواهد داد .در همین راستا ،بر حاکم و حکومت اسالمی است که پس از اصطیاد از
عملکرد شارع در حفظ و تأمین امنیتِ مصالح پنجگانه ،در دفاع از حریمِ این مصالح تدابیر
الزم را اتخاذ نماید .این موارد آنقدر مهم هستند که بنابر روایتی منقول از رسول اکرم(ص)،
حریم باری تعالی بهحساب میآیند؛ 1چراکه تجاوز به آنها حرام است و لذا دفاع از حریم
خداوند متعال نهتنها از وظایف حاکم اسالمی ،بلکه همۀ مؤمنان محسوب میشود .این
روایت مالک بسیار مناسبی را برای جرمانگاری و کاربستِ محدودیت بهدست میدهد و آن
ممنوعیت ورود افراد به وضعیتها ،مناطق ،مراحل و مواردی است که ممکن است آنها را
به ارتکاب اعمالی واصل کند که خداوند متعال مهمترین هدف از ارسال رُسُل و انزال کتبش
را حمایت و حفاظت از آنها قرار داده است؛ چرا که نبودِ آنها به معنای اختالل در نظام
بوده ،زندگی و حیات بشری را مختل میسازد.
آنچه که در مورد تکفیر آشکار مینماید این است که ارتکاب این رفتار ،فردِ مرتکب را
 .1و رُوِی عنِ النَّبِیِّ ص أ َّنهُ قال ألا إِنَّ لِکُلِّ ملِکٍ حِمًى و إِنَّ حِمى اللَّهِ محارِمُهُ فمنْ رتع حوْل الْحِمى أوْشک أنْ یقع فِیهِ.
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دقیقاً به لبۀ پرتگاهِ ورود به حریم الهی قرار میدهد؛ قتلْ ورود به حریمِ نفس ،و تجاوزْ ورود
به نسل است .کفر یا ارتداد و البته تکفیرِ دیگران ،ورود به دین ،و سرقت یا اتالف یا تصرف
یا تخریب ،ورود به مال است .همانطور که با رأی شارع مقدس ،قانونگذار میتواند از
اختالط بیمورد و محرَّکِ دو جنس مخالف ،نشانه رفتن آلت قتاله به سمت دیگری به قصد
قتل ،خرید و فروش و نگهداری خمر و ساخت کلید برای ارتکاب سرقت با عنوان شروع به
جرم ،جلوگیری نماید؛ چرا برای تکفیر که مصالح خمسه را نشانه رفته ،تهدید میکند ،نتواند
دست به جرمانگاری ب زند؟ آیا واقع ًا خطری که پس از ساخت کلید برای ارتکاب سرقت و یا
بیع خمر جامعه را تهدید میکند بیشتر از رفتار تکفیری است؟ بنابراین ،ضروری است که
قانونگذار با ورودی سنجیده و زودهنگام ،از مقاصد و اهداف شریعت دفاع نموده ،موضع
خود را به رخ بکشاند.
 .4.2نظم عمومی

اصطالح نظم عمومی که متشکل از دو کلمۀ نظم به معنای آراستن و ترتیب دادن
(عمید )1233 ،1377 ،و عمومی به معنای شامل شدن و فراگیر است که در مفهوم حقوقی و
بعد از حمایت قانون از آن ،به مجموعه تأسیسات و قواعدی که در یک کشور بهمنظور حفظ
نظم و اجرای خدمات عمومی در روابط مردم برقرار شده اطالق میگردد که افراد اصوالً
نمیتوانند بهوسیلۀ تراضی و قرارداد ،آنها را نقض نمایند (نصیری.)188 ،1372 ،
پیامِ برهم خوردن نظم عمومی ،ایجاد هرج و مرج و اختالل در نظام معاش و زندگ ِ
ی
شهروندان خواهد بود .حراست از نظم عمومی بهقدری مهم است که توانسته است بهمانند
یکی از مبانی مهم در جرمانگاری بهحساب آید و دولتها را در تحدید حقوق و آزادیهای
افراد قانع نماید .این اهمیت تا جایی است که بهجز تعداد محدود و انگشتشماری از جرایم
در قانون مجازات اسالمی ایران ،سایر جرایم دارای جنبۀ عمومی بوده ،بهنوعی با نظم
عمومی اصطکاک پیدا کردهاند؛ یعنی اصل بر این است که ارتکاب جرایم تعرض به نظم
عمومی است و خالف آن نیاز به تصریح دارد.
کوتاه سخن آنکه بهنظر میرسد کافر خواندن دیگران بهنوعی با نظم عمومی درگیر
باشد؛ به این نحو که وقتی پیروان یک مذهب ،مذهبِ دیگر را انحرافی و پیروانش را کافر
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قلمداد کنند ممکن است مذهب یا فرد تکفیرشده در مقام دفاع از خود و اعتقادش به صورت
متقابل دست به تکفیر طرف مقابل بزند و ازآنجا که اطالق لفظ کافر در فرهنگ اسالمی
دارای بار حقوقی فراوانی است که یکی از مهمترین آنها مهدورالدم بودن کافر و چگونگی
به قتل رساندن اوست؛ بنابراین ،قانونگذار میتواند برای جلوگیری از این بینظمیها که
ممکن است به برهم خوردن نظم عمومی بینجامد ،به جرمانگاری دست یازد .از همه مهمتر
اینکه ،جرمانگاری بر مبنای نظم عمومی تنها زمانی بسیار مؤثر و پیشگیرنده عمل میکند
که قبل از بههم خوردن نظم عمومی ،افرادی که با رفتارهای انحرافی خود ممکن است آن
نظم را بهخطر بیندازند ،متنبه سازد ،وگرنه اعمال مجازات آن هم پس از برهم خوردن نظم
عمومی از کارایی حقوق جزا میکاهد و بیشتر جنبۀ تشفی خاطر پیدا میکند تا
پیشگیرندگی.
نتیجه
با توجه به رشد و تکثیر روزافزون پدیدۀ تروریسم در جهان ،به جرئت میتوان گفت،
کاربست سیاست تسامح صفر و پارادایم جنگ علیه تروریسم (دستکم در مورد تروریسم
ال شکستخورده که نهتنها این ناکارآمدی جای هیچگونه
ایدئولوژیک) ،سیاستی است کام ً
دفاعی را باقی نگذاشته ،بلکه سبب افول کارایی حقوق کیفری در مواجهه با تروریسم نیز
شده است .علت این شکست هم توجهِ صرف به چگونگی اتخاذ مجازاتهای توانگیر نسبت
به شخص تروریست یا مشکوک به آن و بازگشت به سزاگرایی مطلق نسبت به آن بوده
است؛ غافل از اینکه تمرکز زیاد بر معلول (تروریسم) ،مانعِ توجه سیاستگذاران کیفری از
شناسایی و مواجهه با محرکهای شدیدی که برخی از مسلمانان کجاندیش و منحرف را
گرفتار افراطیگری و تکفیر کرده ،شده است .ازاینرو ،یکی از بهترین و مؤثرترین راهها
برای جلوگیری از وقوع این مشکل اساسی ،شناخت انگیزههای جرمزا و مهار آنها است که
مقدمۀ پیشگیری بسیاری از جرایم عمدی خواهد بود .انگیزههای مذهبی بهعنوان محرکی
قدرتمند ،نقش بسیار کلیدی در ارتکاب جرایم در قالب تروریسم ایدئولوژیک ایفا میکنند .در
این زمینه ،نظر مشاور ویژۀ دبیر کل سازمان ملل متحد در امور پیشگیری از نسلکشی
به عنوان یکی از نتایج عمدۀ تکفیر ،قابل توجه است .وی راه پایدار پیشگیری از نسلکشی
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را ،مبارزه با علل درگیریهای مبتنی بر آن دانسته است (جاویدزاده 32 ،1390 ،و .)33
این انگیزههای مذهبی و بهطور کلی افراطگراییهایی که به نام اسالم صورت میگیرد
در قالب تکفیر دیگران متبلور و با ترورِ غیرهمکیشانِ تکفیرگر ،عیان و عملیاتی میشود.
بنابراین ،بهترین راه برای دستیابی به یک پیشگیریِ مؤثر و چشمگیر از تروریسم ،جلوگیری
از تبدیل نیروهای تکفیری به نیروهای تروریستی خواهد بود و این راه جز از طریق ورود
قانون به این مرحله میسر نخواهد شد .قانونگذاری در این مرحله (پیش از تبدیل شدن
تکفیرگر به تروریست) ،به دو صورت پیشگیری غیرکیفری و کیفرگذاری متصور است؛ یعنی
سیاستگذاران کیفری در چارچوب قانون میتوانند با بهراهاندازیِ سازوکارهای غیرکیفری در
قالب پیشگیریهای اجتماعمدار و رشدمدار تا حد بسیار زیادی از پیوستنِ آن تعداد از
افراطیونی که مستعدِ تکفیر دیگران هستند ،به گروههای تروریستی فعال ،جلوگیری بهعمل
آورند و از طرف دیگر ،با پیشبینیِ کیفر برای تکفیریان فعالی که هر لحظه ممکن است
اندیشهشان به عمل مبدل شود ،میتوانند ابتدا پیشگیریِ منفعل و در مراحل بعدی که تکفیر
وی در قالب بیان ابراز شد ،با اعمال مجازات ،از جرایم گستردۀ آنها جلوگیری بهعمل آورند.
ناگفته نماند که مجازات آنها به معنای توقفشان در کارگاههای بازآموزی تعالیم اسالم ناب
و بازسازی عقاید منحرفشدۀ آنهاست و نه صرفاً سلب آزادی .این نوع واکنش در مواجهۀ
امیرالمؤمنین (ع) با تکفیریانِ خوارج نیز قابل مالحظه است.
لیکن گرایش نظامهای حقوقی برای تعیین مجازات و به عبارت بهتر ،جرمانگاری در هر
رفتاری متفاوت است .جرمانگاری تکفیر نیز از این قاعده مستثنی نیست ،و لذا این تجریم
باید از سوی نظام حقوقی موجه بهنظر برسد و از چنان مصلحتی برخوردار باشد که در تقابل
با گونۀ تمامیتخواه آزادیهای فردی بتواند توجیهگرِ اعمال محدودیت باشد .بر اساس این
مبنا ،کاوش در مشهورترین مبانی فلسفی ،یعنی حمایت از فردِ مرتکب (پترنالیسم)؛ 1حمایت
از اخالق متعارف (اخالقگرایی)؛ حمایت از غیر (اصل ضرر)؛ حمایت از دین ،نفس ،نسل،
عقل ،مال (کلیات پنجگانه حیات انسانی) و نظم عمومی و قرار دادن تکفیر در چارچوبهای
نظریِ این مبانی ،نشان داد که جرمانگاری تکفیر قابل توجیه است و بنابراین میتوان
1. Petranalism
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 .17سابر ،پتر (« ،)1388پدرساالری حقوقی» ،مترجم :جاللالدین قیاسی و فهیم مصطفی زاده،
مجلۀ حقوق اساسی ،سال ششم ،شمارۀ .11
 .18سبحانی ،جعفر ( ،)1374فروغ والیت تاری تحلیل زندگانی امیرالمومنین علی(ع) ،چاپ
چهارم.
 .19شیخ ،سعید و جمشیدی راد ،محمدصادق (بهار « ،)1393اصول کاربردی جرمانگاری در رحم
جایگزین» ،فصلنامۀ حقوق پزشکی ،سال هشتم ،شمارۀ .28
 .20طباطبایی ،محمدحسین ( ،)1374تفسیر المیزان ،مترجم :سید محمدباقر موسوی همدانی ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی.
 .21طباطبایی ،محمدحسین ( ،)1387روابط اجتماعی در اسالم به ضمیمه چند رسالۀ دیگر ،قم:
بوستان کتاب.
 .22عباچی ،مریم (بهار « ،)1388جرمهای مبتنی بر نفرت» ،تازههای علوم جنایی (مجموعه
مقالهها) ،زیر نظر علیحسین نجفی ابرندآبادی ،تهران :میزان.
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 .23علیدوست ،ابوالقاسم (« ،)1384فقه و مقاصد شریعت» ،فقه اهل بیت (ع) ،شمارۀ .41
 .24عمید ،حسن ( ،)1377فرهنگ عمید ،چاپ نوزدهم ،تهران :امیرکبیر.
ال عیسیزاده ،خالد (پاییز « ،)1394نفی خشونت و تکفیر در اسالم» ،حبلالمتین ،سال چهارم،
شمارۀ .12
 .26گوتمان ،توماس و خدادادی ،سید بهمن (تابستان « ،)1395جستاری در کارکرد باوری نرم
دین در امور کیفری (مطالعۀ موردی دستگاه قضایی ایاالت متحدۀ امریکا)» ،پژوهش حقوق
کیفری ،سال چهارم ،شمارۀ .15
 .27متولیزاده نائینی ،نفیسه (تابستان « ،)1386پیشگیری رشدمدار (زودرس)» ،ماالعات

پیشگیری از جرم ،سال دوم ،شمارۀ .2
 .28محصلی ،هدایتحسین (تابستان « ،)1391جایگاه مقاصد شریعت در استنباط احکام فقهی»،
کوثر معارف ،سال هشتم ،شمارۀ .22
 .29محمودی جانکی ،فیروز (« ،)1386مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود
(مطالعۀ موردی الزام استفاده از کمربند و کاله ایمنی در رانندگی)» ،فصلنامۀ حقوق ،مجلۀ
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،سال سی و هفتم ،شمارۀ .1
 .30مطهری ،مرتضی ( ،)1351نظام حقوق زن در اسالم ،چاپ اول ،بیجا ،تهران :انتشارات صدرا.
 .31موراوتز ،توماس ( ،)1387فلسفۀ حقوق (مبانی و کارکردها) ،مترجم :بهروز جندقی ،چاپ اول،
قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .32نجفی ابرندآبادی ،علیحسین ( ،)1379-1380تقریرات درس جرمشناسی ،دورۀ کارشناسی
ارشد دانشگاه شهید بهشتی ،تدوین :محمدحسین شاملو احمدی ،نیمسال نخست.
 .33نجفی ابرندآبادی ،علیحسین و هاشم بیگی ،حمید ( ،)1395دانشنامۀ جرمشناسی ،چاپ دوم،
تهران :گنج دانش.
 .34نصیری ،محمد ( ،)1372حقوق بینالملل خصوصی ،چاپ اول ،تهران :آگاه.
 .35نظری توکلی ،سعید ( ،)1381پیوند اعضاء در فقه اسالمی ،چاپ اول ،مشهد :بنیاد
پژوهشهای آستان قدس رضوی.
 .36نظری ،علیاشرف (پاییز « ،)1394تروریسم جهشیافته و ظهور تهدید بنیادین مطالعهی
داعش» ،حبلالمتین ،سال چهارم ،شمارۀ .12
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 .37نوبهار ،رحیم و صفاری ،فاطمه (بهار « ،)1395رعایت مصالح بزهدیده در جرمانگاری» ،مجلۀ

حقوقی دادگستری ،سال هشتادم ،شمارۀ .93
 .38هارت ،هربرت ( ،)1388آزادی ،اخالق ،قانون ،درآمدی بر فلسفهی حقوق کیفری و عمومی،
مترجم :محمد راسخ ،چاپ اول ،تهران :طرح نو.
 .39همپتن ،جین ( ،)1380فلسفۀ سیاسی ،مترجم :خشایار دیهیمی ،چاپ اول ،تهران :طرح نو.
ب) عربی
 .40البدوی ،یوسف احمد محمد (2000م) ،مقاصد الشریعۀ عند ابن تیمیه ،اردن :دارالنفائیس.
 .41الغزالی الطوسی ،محمدبن محمد (1417ق) ،المستصفی فی علم االصول ،طبع اول ،بیروت:
موسسه الرسالۀ.
 .42جوینی ،ابوالمعالی (1400ق) ،البرهان فی اصول الفقه ،محقق :عبدالعظیم الدیب ،طبع دوم،
قاهره :داراالنصار.
 .43رازی ،فخرالدین (1412ق) ،المحصول فی علم االصول ،طبع دوم ،بیروت :موسسۀ الرسالۀ.
 .44سیوطی ،جاللالدین (بیتا) ،تنویرالحوالک ،شرح موطأ االمام مالک ،بیجا ،مطبعۀ مصطفی
محمد.
 .45عاملی ،محمدبن مکی (بیتا) ،القواعد و الفوائد ،قم :مکتبۀ المفید.
 .46علمالهدی ،سید مرتضی ( ،)1346الاریعۀ الی اصول الشریعۀ ،تصحیح و تعلیق :ابوالقاسم
گرجی ،تهران :دانشگاه تهران.
 .47کلینى ،ابوجعفر محمدبن یعقوب (1407ق) ،الکافی ،چاپ چهارم ،تهران :دارالکتب اإلسالمیۀ.
 .48موسوی خمینى ،سید روحاللَّه (بیتا) ،القواعد الفقهیۀ و االجتهاد و التقلید (الرسائل لإلمام

الخمینی) ،چاپ اول ،قم :مؤسسۀ مطبوعاتى اسماعیلیان.
ج) فرانسوی
49. Durkheim, E. (1968), Le regle de la methode sociologie, Paris.
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Excommunication: from Growth Prevention to
Philosophical Justification of Criminality
S. Danesh Ara1
S.S. Kazemi2

Abstract
Excommunication, in the sense of denying the infidel, in its extreme
sense, is associated with the exhilarated ‘mahdoraddam’, an act that has
become a global dilemma of ideological terrorism and has pushed national
and international criminal and preventive national and international counterterrorism measures to combat this phenomenon. In this situation, due to the
defeat of defenseless criminal policies in the fight against ideological
terrorism, it is necessary to focus the attention of the criminal policy makers
on the cause of the emergence of terrorism (that is, extremism in the form of
excommunication). In this regard, those extremists who are susceptible to
excommunication can be restrained through non-refoulement, and they
control the other, who have stumbled on the brink of victimization, through
the rebellion and the threat of punishment. Therefore, it is necessary to
transcend this phenomenon from the measures of the philosophical basis of
criminality in order to convince the legislature to legally ban
excommunication as the main driving force of contemporary terrorism.
Therefore, the present paper initiates a non-refoulement prevention to
prevent excommunication. Then it justifies adherence of excommunication
on the basis of the philosophical principles of criminality, to prevent the
transformation of active ex-communication forces into terrorist elements.

Keywords; Excommunication, Criminality, The philosophical basis of
criminality.
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Juridical and Legal Review of Sanction of Agents'
Misfeasance from Limit of Authorities Related to the Dowry
in Permanent Marriage

S.M.M. Ghaboli Dorafshan1
S.M.H. Ghaboli Dorafshan2
M.T. Nadi3

Abstract
From the viewpoint of Iranian law, in some cases marriage contracts
may be concluded by a lawyer or legal agent, and the agent must act
within the framework of his contractual and legal authority. As a rule, in
the assumption of the representative's involvement in the conclusion of a
permanent marriage, one of the issues mentioned in the marriage
contract is dowry. Now the question is what the sanction of misfeasance
of the agent of the authorities about the dowry is. This research has
examined the issue from the juridical and legal point of view through an
analytical-descriptive method. The results of this research indicate that
there is a difference among the jurists in this regard and in the opinion of
the majority of jurists, the contract and dowry form an ideal unit and the
misfeasance of the dowry leads to the ineffectiveness of the principle of
marriage contract. The Iranian legislator has only expressed opinion in
the case of a lawyer's misfeasance of the dowry which makes the
marriage ineffective in Article 1073, and is silent about other
representatives. It is believed that the acceptance of the ideal separation
between contract and dowry is stronger. As a result, the agent's
misfeasance can’t lead to lack of influence of the principle of the
marriage contract. Therefore, it is suggested that the legislator amend
article 1073 of the Civil Code and accept the effect of the marriage
contract on the assumption of agents' misfeasance of dowry and also
make clear comments on other delegates’ agents.
Key words: Representation in marriage, Misfeasance of the dowry,
Article 1073 of the Civil Code, Contract parents, Unity and multiplicity
of demand.
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An Investigation of Compatibility of the Islamic
Declaration with the Universal Declaration of Human
Rights Based on Margin of Interpretation Doctrine
M. Fazaeli1
S. Rezazadeh2

Abstract
Since its adoption in 1948, the Universal Declaration of Human
Rights has moved along the path of universalism and, in the context of
diversity-based approaches, the Vienna Declaration in 1993 clearly
affirmed its universality. The Declaration of Human Rights has led to
different reactions among Islamic thinkers. One group believed that the
provisions of this Declaration were in accordance with Islamic texts and
resources, while others were criticizing it from the Islamic Shari'a
perspective; a group in the midst of this spectrum believed in the
combination of Islamic doctrine and the provisions of the Declaration.
Among the third group, there are some who believe that by revising
religious texts one can reconcile Islam and human rights so that the
Islamic readings of human rights can be accepted as a margin of
interpretation. This article examines the Islamic Declaration of Human
Rights (Cairo Declaration) as the margin of the interpretation of the
Universal Declaration of Human Rights. This paper indicates that the
above proposition cannot be right; on the one hand, in spite of a large
number of commonalities, there is a fundamental distinction; on the
other hand, it is not possible to think of a hierarchical relationship
between the Islamic Declaration and the Universal Declaration.
Keywords: Universal Declaration of Human Rights, Universality,
Cultural Diversity, Margin of Interpretation, Declaration of Human
rights in Islam.
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Reviewing the Course of Unauthorized Verdicts in
Permissible Legal Actions in Iranian Law and
Jurisprudence
H. Khoubyari1
S.M.S. Tabatabaei2

Abstract
The existence of the articles related to unauthorized transaction in
general regulations of the contracts has made some opine that the
verdicts on unauthorized transactions can be generalized to all contracts.
The application of the aforesaid statement to the permissible contracts
has been doubted by some subsequent jurisprudents. Some have
questioned the power of permission for the creation of a contract and
have considered all the permissible contracts as a sort of unilateral action
of valid consequences. Others have decreed that permission is a sort of
legal incident. These perspectives have made the course of verdicts on
unauthorized transactions face problems in regard of permissible legal
actions. Exploring the concept, types and effects of permissible actions,
the authors believe that permission is a constituent of consent in the
process of formation of will that would exemplify a legal action if
ending in the intention for contract conclusion. The unauthorized stream
in permissible legal actions is feasible in case that the outcome of the
unauthorized action could be ascribed to the permission. Therefore, the
subject of permission should be a property belonging to the permission
or its attribution to the permission party has to have been intended by the
parties.
Keywords: Pure permission, Unauthorized permissible contract,
Unauthorized permissible unilateral action of valid consequence,
Ratification.
1. PhD Student in Private Law, University of Isfahan, Isfahan-Iran
h.koubyari@gmail.com
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An Investigation of Noshuz and Ways to Deal with It
M. sherbafchyzadeh1
S. Sadeghi Fasaei2
T. Shakeri Golpayegani3
H. Azari4

Abstract
Legal system can interfere in human relationships to support fixed
rights. Islamic law and jurisprudence, in their entirety and in regulating
human relationships in the field of social interactions, have an identity
based on equity and positive discrimination in obtaining right and
protecting vulnerable rights in unequal situations. In the context of
family relationships, the benefit of men and women of sexual and
emotional rights is emphasized and receives legislative support.
However, in the exercise of these rights, in the event of every kind of
violence on the part of man, the guarantee of criminal-law enforcement
is required in addition to the civil performance guarantee. However,
violation of men’s sexual and emotional rights and the abuse of men by
women require civil rather than criminal penalties. Also, breaking men's
sexual and emotional rights and violence by woman require a guarantee
of civil performance, but it does not require a criminal sanction.
Furthermore, in sexual crimes, despite equal rights and duties,
supporting discrimination is evident in responding to women's sexual
crimes. However, criminal responses to female delinquents are largely
devoid of discriminatory aspects. The present study was conducted
through an analytical-deductive, document-based method. It has
explained the attitude based on the equality and equality of jurisprudence
and Islamic law in marital relations and shows its support for women in
this area.
Keywords: Good companionship, Male disobedience, Sexual and
emotional rights, Unequal gender situations, Fixed rights.
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Reaserch on Position of the United Nations Security
Council of Foreign Fighters
H. Savari1
Y. Seydi2
N. Sargeran3
F. Mousavizadeh Jazayeri4

Abstract
Although the United Nations Security Council is a political entity,
due to the obligation of all member nations under article 25 of the United
Nations Charter, its decisions have implications for international law,
especially counter-terrorism law. This is so evident that some experts in
the subject of counter-terrorism consider the council as a global
legislature. By making various resolutions, the Security Council takes
into account the new aspects of the issue of terrorism, and makes
decisions. One of the new issues in the area of terrorism has to do with
foreign terrorist fighters. Presence of the foreign fighters in the armed
conflicts is not a new problem, but in recent years their joining to the
terrorist groups has highlighted this problem. For this reason, the
Security Council has addressed the issue of foreign fighters in a number
of resolutions such as 2178, but the question is why the presence of
foreign fighters in conflict zones including in Syria has not still stopped.
Apparently, the Security Council's resolutions on this issue do not seem
to be effective, due to lack of transparency. Therefore, the present paper
uses a descriptive-analytic method, investigates the historical origins and
concept of the foreign fighter and assesses the Security Council's antiterrorism resolutions concerning the issue of warriors; then, it analyzes
the position of the Council in this regard. Eventually, this article
addresses the ineffectiveness of the decisions of the Security Council on
the issue of terrorism, especially foreign fighters.
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Relationship between Ordering to the Virtue and the
Political Interests of the Islamic System
A.H. Rezaei Rad1

Abstract
In the jurisprudential and religious works of Islam and even in all
religions, the necessity and importance of the two rules – ordering to the
virtue and discouraging from the vice - have been particularly
emphasized. This has usually been labelled with other titles such as
social monitoring and the preservation of values and norms. However,
the guarantees of implementing this principle and the challenges facing
its implementation have received little attention. Given that an
overwhelming majority of vices fall within the remit of the government,
and the work of those encouraging virtues conflicts with the tasks of the
state, this study tries to address the challenges facing the general
implementation of this principle. Hence, five major challenges regarding
the relationship between ordering to the virtues and the political interests
of the Islamic system are discussed: 1. Lack of responsibility 2. Chaos
and system disorder 3. Conflict of truth and interest 4. Interference with
government work 5. Risk of religious disputes.
Keywords: Virtue, Denial, Accountability, System, Government,
Expediency, Differences.
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An Investigation of Factors and Order of Transformation of
Situation Related to the Conditions of Endowment and its
Management in Jurisprudence and Law of Iran
M. M. Meghdadi1
Z. Fahimi2

Abstract
Dedication is one of the properties of legal and economic systems in
Islam. Endowments, like other things, may not be viable or productive
over time or because of changes in human life, or they may be on the
verge of being destroyed, which must then be resolved. Therefore,
endowment conversion in such a situation is one of the effective ways
which has been discussed in this article. From the point of view of jurists
and materials of civil law, it can be assumed that the principle of
endowment is unlawful unless it is permitted to do so and the civil law
states that it follows their jurisprudence. The traditions, wisdom and
jurisprudence of "our supreme authority" are among the most important
principles of the endowment conversion license, according to which the
endorsement of the endowment into primary and secondary reasoning is
unique. Consuming is a great endowment of the primary evidence. But
the secondary evidence comes from the needs of time and the interests of
society, most of which are due to the implementation of public projects.
Ownership of endowment interest in public projects, non-selling and
transformation and legalization of endowment ownership are among the
endowment challenges in public projects.
Key words: Endowment, Conversion, Primary evidence, Secondary
evidence, Jurisprudence, Islamic law.
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Position and Criterion of Expediency in Child Labor
H. Javar1
F. Monazzami2

Abstract
A large number of rules are set out on the basis of current interests
and disadvantages of the related matters. However, sometimes it seems
that some rules need to be preserved. Due to its connection with weak
party (the child), the child’s occupation, besides its educational
advantages, has an unbreakable relationship with the unavoidable
interest of the child. The fundamental interest of the child’s occupation
requires that the guardian’s authority be central and bound to it. In order
to preserve the interests of the weak party, it seems that child’s
occupation should be authorized when an important “interest” like the
child’s education, physical power, age, and other circumstances and
situations requires it, and the mere “absence of disadvantage” seems not
sufficient. In addition, the conditions and dimensions of the occupation
should take into consideration the higher interests of the child. The
present article reviews the role of expediency in setting out the rules and
the effects of child’s occupation.
Keywords: Child, Occupation, Expediency, Parent, Corrupted.
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An Investigation of the Mechanisms of Fair Legal
Procedure in the Regulations of Professional Systems in
Iran
R. Parastesh1
S. Khosravi Danesh2

Abstract
The various advances of human beings and specialization have given
rise to new realms of human activity. It has created in society and
therefore has necessitated the emergence of professional systems. In line
with the principle of the rule of law, each of these systems is subject to
specific professional regulations, which, on the one hand, express the
current trends of that profession and, on the other hand, deal with
possible violations by members of the profession and their performance
guarantees. The investigation of violations and the determination of the
guarantees of the cases are carried out by quasi-judicial authorities,
whose performance is important from the perspective of observing the
important measure of fair trial. This descriptive-analytical research seeks
to examine the principles of the rules of substantive measure of fair trial
in the regulations of Iranian professional systems. Fair trial is one of the
most important legal terms that has many practical implications for
protecting the fundamental rights of both parties to the proceedings and
to the community. The right to choose a lawyer, the right to remain
silent, the right to defend oneself, etc., are the manifestations of a fair
trial that must be exercised at various stages of the proceedings. The
principle of innocence, the principle of legality of crime and punishment,
and the prohibition of double punishment are some of the most important
principles of the substantive rules of fair trial. The study found that under
some professional regulations, fair trial principles were not explicitly
accepted, and this shortcoming should be considered in future reviews.
Until then, quasi-judicial authorities, which, in accordance with the
regulations of the professional systems, are committed to the
commission of a violation and guarantee its enforcement, must be
diligent in enforcing the substantive rules of fair trial.
Key Words: Fair Trial, Principles of Trial, Professional System,
Essential Rules, Quasi-Judicial Authorities.
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Convergence in Option as a Longitudinal or Excessive
Distortion Based on the General Theory of ‘Arsh’ in
Contracts in Imamieh Jurisprudence and Iranian Law
H.R. Behrozizad1
N.A. Almasi2

Abstract
In the longitudinal and transversal terms of the client's option, there
is a fundamental difference between Islamic jurisprudents who come
from different Islamic cultures. This article presents the views of Islamic
religions and Iranian law in this regard. Based on the general theory of
‘arsh’ in the contracts, we have provided an analysis that describes
health as a prominent feature. The main contribution of the present
article is that if the seller does not fulfill this obligation and does not
submit the goods in accordance with the contract, he must compensate. It
is the same general theory of arsh, and, of course, it is the seller's right
whether to choose termination or demand report.
Keywords: Ta’kheer, Default option, General theory of ‘arsh’, Islamic
religions.
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Religious Foundations of State’s Civil Responsibility
Regarding Cultural Affairs
A. Arzhang1
S. Rasooli Jazi2

Abstract
If cultural and social institutions cannot play their roles appropriately
in order to provide cultural rights, social norms and cultural values will
be affected and there will be widespread changes in the lifestyles of
influential people in society. In fact, not only will the spiritual and
religious rights of citizens not secured, but also they will be disrupted;
this is the result of irreparable spiritual and cultural losses .In addition,
while in some cases, the hypothesis of the responsibility of public social
institutions has been accepted, in other very important cases, such as
culture, this hypothesis requires the production and explanation of
research theories. In other words, when a government takes over the
system of society and nation, any misconduct in social and legal affairs
at a macro level is due to its lack of deception, whether it results from
improper regulation or non-regulation and non-fulfillment. This
descriptive-analytic research attempts to outline the jurisprudential and
legal issues of the state's responsibility, such as the rule of law, the
theory of fault and the guarantee of the right .Considering the scope of
civil responsibility of state in cultural affairs and mechanisms of
compensating moral losses, this research attempts to base the theory on a
regular and unitary model and introduce relevant challenges for future
research.
Keywords: Government, Civil responsibility, Cultural affairs, Spiritual
rights.
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